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VAN DE BESTUURSTAFEL
Voor jullie ligt de lente-Haamsjeut. Van lente is evenwel nog niet echt
sprake als ik dit stukje op papier zet. Ik hoop dat iedereen de carnavalsdagen en de griepepidemie goed heeft doorstaan en weer met volle
kracht en energie vooruit kan.
Na het verschijnen van de vorige editie van D’n Haamsjeut is er alweer
het nodige aan activiteiten de revue gepasseerd; oudejaarswandeling,
nieuwjaarsbijeenkomst, Algemene Ledenvergadering en enkele
presentaties en excursies. Daarover verderop meer. Aan de belangstelling
is duidelijk merkbaar, dat het programma blijkbaar erg aanslaat. Prima
gevoel geeft dat.
Intussen hebben we hoog bezoek gehad: samen met IVN-Meerssen
hebben we de landelijk voorzitter van IVN, Peter Vissser, kennis laten
maken met onze bloeiende afdelingen. Hij was onder de indruk van alle
activiteiten.
De website is nog steeds “under construction” omdat er nog een paar
problemen zijn, die alleen centraal opgelost kunnen worden. Maar toch is
hij ook nu al de moeite van het bekijken waard.
Creativiteit kan sommige bestuursleden niet ontzegd worden. Zij gaan er
zo nu en dan even tussenuit (het is hun overigens van harte gegund),
waarbij ze soms opmerkelijke redenen aanvoeren: “klimatologische
behandeling”, “onder de pannen”, “bijkomen van het drukke niet-werkend
bestaan”. Mooie “excuses” nietwaar?
Tenslotte hoop ik dat ten tijde
van het verschijnen van deze
weer zeer goed gevulde editie
het weer een definitieve
omslag naar “mooi” gemaakt
heeft.
Tot ziens hier of daar,
Huub
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013
gehouden op woensdag 16 januari 2013 in ons verenigingslokaal
“D’n Haamsjeut” Aanwezig: 28 personen.
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18-1-2012
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Rooster van aftreden van bestuursleden.
Volgens dit rooster zijn André Ament, Fred Erkenbosch en Huub Servais
aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld, derhalve wordt de bestuurstermijn van genoemden verlengd met 4 jaar.
4. Bespreking van het Jaarverslag 2012.
De voorzitter geeft een terugblik over 2012. De nadruk ligt vooral op de
vele werkzaamheden die het IVN het afgelopen jaar heeft verricht ten
behoeve van Duurzaamheid, Natuur, Milieu en Landschap. Het volledige
verslag komt in de Lente-Haamsjeut van 2013.
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 2012.
De penningmeester Wim Derks geeft een overzicht van onze financiële
situatie. Er zijn over 2012 iets meer inkomsten geweest dan uitgaven. De
vooruitzichten voor 2013 zijn positief. De vergadering gaat akkoord met
het gevoerde financiële beleid van het bestuur en met het voorstel van het
bestuur de contributie voor 2014 niet te verhogen.
7. De kascontrolecommissie.
Bij monde van Frans Passier stelt de kascontrolecommissie de
vergadering voor om de penningmeester décharge te verlenen over de
financiële verslaggeving betreffende het jaar 2012. Met een waarderend
applaus sluit de vergadering zich hierbij aan.
Van de commissie is aftredend Frans Passier. Nieuw gekozen lid voor
2014 is René Derhaag (043-3644997; renetwink@home.nl) De
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kascontrolecommissie 2014 zal dus worden gevormd door: Sjo Meels, Els
Carboex en René Derhaag. In 2014 zal Sjo Meels aftreden.
8. Huldiging van de jubilarissen.
Er zijn drie jubilarissen, één jubilaris heeft zich afgemeld. De heer Theo
Raes wordt door voorzitter Huub Servais toegesproken, deze bedankt
hem voor zijn trouw lidmaatschap. De voorzitter steekt vervolgens Theo
de zilveren IVN-jubileumspeld op. Ook Wim Derks is 25 jaar lid van IVNUlestraten. Alvorens hem de IVN-speld op te steken noemt de voorzitter
slechts een bescheiden reeks van zijn talloze verdiensten voor IVNUlestraten en andere Natuur- en Milieuorganisaties op, anders zou deze
ledenvergadering te veel uitlopen!

9. Mededelingen van algemene aard.
De voorzitter doet nog eens een oproep aan de leden om actief mee te
doen aan lezingen of presentaties voor onze maandelijkse clubavond, ook
foto’s of meldingen van en uit de Natuur zijn van harte welkom. Dit alles
kan doorgegeven worden aan een van onze bestuursleden. Op- en
aanmerkingen over de website, of interessante berichten voor de website
kunnen rechtstreeks aan onze website-beheerder André Ament worden
doorgegeven.
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10. Rondvraag.
Hierin wordt door Els Derks medegedeeld dat protesten tegen milieuaantastingen wel degelijk zin hebben. Als voorbeeld geeft zij aan de
protesten tegen de kernenergiecentrale van Tihange en, dichter bij huis,
de geluidsoverlast veroorzaakt in de testbak op het vliegveld. Wie zich
meer betrokken voelt bij de huidige milieuproblematiek kan dit kenbaar
maken bij Els.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Na het officiële gedeelte wordt de avond voortgezet met een tombola en
een presentatie door Sjo Meels en André Ament. Sjo schetst een beeld
van onze flora a.h.v. de plantencursus voorjaar 2012 die hij bij IVNUlestraten heeft gevolgd. André geeft een uitleg over de opbouw onze
prachtige nieuwe website en moedigt ons aan hier vaker op te kijken (zie
ook zijn jaarverslag voor meer bijzonderheden). 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 2012
Inleiding
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten.
Het jaar 2012 is dankzij de meestal belangeloze inzet van velen weer
geslaagd te noemen.
Doelstelling
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Het idee daarachter is dat
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten
wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding,
gezondheid en energie.
IVN-Ulestraten werkt aan die doelstelling door: enerzijds het organiseren
van diverse activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen, cursussen, lessen, overleg enz., en anderzijds in het dagelijks leven zowel in
woord, geschrift en gedrag het goede voorbeeld te geven.
Daarbij is, naast het overdragen van kennis, ook het overbrengen van
gevoel voor en het beleven van de natuur belangrijk.
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 2012
hadden we 103 volwassen leden en 7 jeugdleden; ons ledenaantal blijft al
jaren redelijk stabiel.
Doelgroepen
IVN-Ulestraten richt zich op de burgers in het algemeen via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten en cursussen. Maar ook op bestuurders via
overleg met en advies aan de Gemeente. Jeugdigen proberen we via de
jeugdgroep en basisschool te interesseren voor de natuur. Tenslotte
worden bejaarden in bejaardenhuizen namens IVN natuuractiviteiten
aangeboden.
Activiteiten
- Lezingen / thema-avonden; maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, ook in 2012 zijn deze avonden goed tot zeer goed
bezocht; sinds dit jaar wordt in de Haamsjeut een terugblik van de
activiteiten gepubliceerd.
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- IVN heeft meegedaan aan de nationale boomfeestdag en aan de
jaarlijkse opschoondag voor de buitengebieden; Uiteraard hebben wij in
oktober ook meegedaan aan de Nacht van de Nacht.
- Jaarlijks presenteert het IVN zich (samen met IVN-Meerssen) op de
jaarmarkt van Meerssen. Met name de gezamenlijke jeugdgroep laat zich
daar zien. Dankzij de aanwezigheid en de inzet van een behoorlijk aantal
leden was het ook in 2012 weer een heel geslaagde activiteit.
- Cursussen; de plantencursus werd door de enthousiaste deelnemers als
zeer interessant beoordeeld;
- Samen met IVN-Meerssen is een bezoek aan de Floriade gebracht.
Netwerk
In het overheidsbeleid nemen duurzaamheid, natuur, milieu en landschap
een steeds belangrijkere plaats in. IVN-Ulestraten geeft daar invulling aan
door op diverse niveaus te overleggen, adviseren en acteren.
Hierna volgt (in willekeurige volgorde) een overzicht van ons netwerk en
onze rol daarbinnen:
ORGANISATIE
Gemeente Meerssen

ROL/ACTIVITEIT IVN
Groen Platform: een adviesorgaan van
het college van B en W. In dit platform
zijn naast IVN-Meerssen en IVNUlestraten o.a. de volgende organisaties
vertegenwoordigd: Milieudefensie
Meerssen, IKL, LLTB, Wildbeheereenheden (WBE), Dienst Landelijk
Gebied (van het ministerie van LNV),
Rijkswaterstaat en de Gemeente;
NME-overleg: Overleg van Gemeente
met o.a. beide IVN-afdelingen en
Milieudefensie Meerssen. Onderwerpen
die daarbij aan de orde kwamen zijn
onder andere: boomfeestdag, duurzaamheidmeter, week van de
vooruitgang, zwerfafval en afvalbeleid;
Invulling Landschapsplan Biesenberg;
Invulling Landschapsplan Kalverbosch;
Invulling Landschapsplan Humcovenderveld;
Maaibeleid wegbermen;
Paddenoverzet;
Boomfeestdag en Opschoonactie;
Natura 2000 Bunderbos;
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Dienst Landelijk Gebied
Basisscholen
CNME-Maastricht
Stichting Milieufederatie
Limburg
IKL/SBB (Instandhouding
Kleine Landschappen/Staatsbosbeheer)
Limburgs Landschap SBB
Stichting Ark/Grensmaasconsortium
Zorginstellingen

Platform Duurzaamheid
Advisering over herinrichting Centraal
Plateau
Geven van natuurlessen
Opleiden Natuurgidsen
Stiltewandelingen en Nacht van de
Nacht
Poelenwacht en snoeiactie

Natuurwandelingen
Leveren van Grensmaas ambassadeurs
en geven van voorlichting
Met seizoenskoffer bejaarden actief met
natuur in aanraking brengen
Wandelingen watergidsen

Waterschap Roer en
Overmaas
Stichting Dassenwerkgroep
Monitoren van de dassenpopulatie
Limburg
Grouwels Vastgoed/Bosgroep Voorlichting over de ontwikkelingen in
Zuid
en onderhoud van het Vliekerbos

Organisatie
In de loop van 2012 heeft het hoofdbestuur van IVN besloten de
organisatievorm te wijzigen van vereniging naar instituut: “Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid”. Daaraan gekoppeld is ook het
vertrouwde logo gemoderniseerd. Als IVN-afdeling hebben we ons daar
vanzelfsprekend bij aangesloten.
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 7 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep. Doordat Bert Merk
(vogels) en Sjo Meels (planten) dit jaar tot het keurkorps van coördinatoren zijn toegetreden is er voor alle werkgroepen gelukkig weer een
coördinator beschikbaar.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 10 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en reptielen, Jeugd, Natuurbeheer, Onderhoud,
Planten, Publicaties, Vogels, Wandelingen en excursies en Zoogdieren.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat IVN-Ulestraten sinds kort een
heuse webmaster heeft. André Ament is zijn naam en hij heeft op relatief
korte termijn onze nieuwe website tot leven gebracht. Hulde! Het is nu aan
ons allen om die website up-to-date te houden.
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Traditiegetrouw verzoekt het bestuur voorafgaand aan de jaarvergadering,
de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een beknopt overzicht
te maken van de in het voorbije jaar verrichte activiteiten.
Werkgroep Publiciteit
IVN-Ulestraten organiseert een groot aantal activiteiten. Lezingen,
excursies, wandelingen, doe-activiteiten voor de jeugd etc. Al die
activiteiten zijn opgenomen in het programma, dat in de Winter Haamsjeut
is opgenomen en vermeld staat op de nieuwe website.
Maar dat is niet alles; het is belangrijk, dat de activiteiten bij een breed
publiek onder de aandacht worden gebracht. Dat is nu de taak van de
werkgroep Publicaties.
Van elke activiteit wordt tijdig een aankondiging verstuurd naar de
volgende informatiekanalen:
Contactblad Ulestraten;
Weekblad de Geulbode;
Weekblad Nuth en Omstreken;
Weekblad Beek en Omstreken;
Weekblad Trompetter & Maaspost;
Marsna Magazine;
RTME;
VVV-Zuid-Limburg;
De Natuurgids;
Uit-agenda Limburger/Limburgs Dagblad.
Coördinator Huub Servais.
Werkgroep vogels
Een terugblik op de vogelexcursies. Gemiddeld aantal deelnemers was
vijf. Het gemiddeld aantal vogels die we gespot hebben 35.
Soorten die we hebben waargenomen o.a. klapekster, blauwborst, kleine
bonte specht, wulp, groene specht, roodborsttapuit, tuinfluiter, nachtegaal,
kleine karekiet, boompieper, zanglijster, grote lijster, veldleeuwerik,
staartmees, boomklever, tjiftjaf, fitis, boomkruiper, huis-,boeren-,oever- en
gierzwaluw, wintertaling, kuifeend, krakeend, tafel-eend, smient, dodaars,
Canadese gans.
De 1e excursie 15-04-2012 was naar de Groote Peel.
De 2e excursie 13-05-2012 Koningsteen bij Thorn.
De 3e excursie 14-10-2012 Meers gebied langs de Maas.
De 4e excursie 11-11-2012 Anstelvallei Kerkrade.
Voor de activiteiten 2013 van de vogelwerkgroep, zie D’n Haamsjeut voor
data en aanvangstijden.
Coördinator Bert Merk
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Werkgroep Zoogdieren
In 2012 hebben we géén controles op de dassenburchten uitgevoerd,
maar we kunnen gelukkig stellen dat het in onze omgeving goed gaat met
de das, gezien de talrijke nieuwe locaties die hij heeft ingenomen, maar
het is ook te zien aan het toegenomen aantal wissels en latrineputjes. Dit
is natuurlijk te danken aan het feit dat er tal van voorzieningen zijn
aangelegd in heel Zuid-Limburg in de vorm van dassentunnels en rasters,
maar ook aan het feit dat de das, zijn burcht en zijn biotoop beschermd
zijn.
Een gevolg van dit alles is dat het aantal dassen toeneemt. Dit kan dan
ook de reden zijn dat een das zich in de bebouwde kom van Ulestraten tot
driemaal toe heeft geïnstalleerd. De toename van de dassenpopulatie
staat niet op zich. Sommige andere beschermde diersoorten doen het ook
uitstekend, denk maar aan de steenmarters in Zuid-Limburg en aan de
ganzen rond Schiphol, de vossen in Maastricht en de roeken in sommige
streken. Ook de bever moet nu al tot de orde geroepen worden en dat niet
lang na zijn moeilijke start pas enkele jaren geleden.
Het is goed dat er bescherming geldt voor veel dieren, maar we moeten
ook niet onze ogen sluiten als deze bescherming het doel voorbij streeft.
Het beschermingsdoel moet zijn dat een bepaalde diersoort de kans krijgt
zich te ontwikkelen en zich te handhaven op een “natuurlijk” niveau, in de
echte natuur zien we dat ook; alles is in balans!
Maar hoe zit het nu met de das? Het afgelopen jaar zijn uit de agrarische
sector veel klachten binnengekomen over beschadiging aan maïs en ook
aan wijnstokken. De echte vraatschade valt soms nog wel mee, maar de
bijkomende beschadigingen zijn meestal veel groter, zoals het platlopen
bij de maïs en het afrukken van scheuten bij de wijnstokken. Gelukkig is
bij de Stichting Dassenwerkgroep Limburg nu ook het besef groeiende dat
we moeten streven naar een optimale dassenpopulatie en niet naar een
maximale!
Onze werkgroep zal vanuit IVN-Ulestraten dit streven steunen en ook
uitdragen.
PS: Fruittelers hebben ook last van de das in de vorm van door de das
gegraven gaten, maar zij kunnen zich troosten met de gedachte dat de
das niet alleen de nesten van veldmuizen plundert, maar ook van de zeer
schadelijke woelrat!
Coördinator Wim Ghijsen
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Werkgroep Jeugd
Ook in 2012 heeft de jeugdgroep prima gefunctioneerd. Zoals ieder jaar
verlaten deelnemers de groep - meestal als ze wat ouder worden en naar
het vervolgonderwijs gaan - maar er komen gelukkig ook weer nieuwe
leden bij. Dit zijn doorgaans jongeren. Aan het einde van het jaar bedroeg
het aantal ingeschreven deelnemers ruim 25. Het jaar 2012 gaf een groter
verloop te zien dan andere jaren. Het gemiddelde aantal kinderen dat aan
de maandelijkse activiteiten deelnam lag rond de 17, hetgeen toch een
lichte daling te zien gaf t.o.v. voorgaande jaren.

De kinderen hebben veel aandacht nodig. Daarom is het van groot belang
dat het begeleiders-team op peil blijft. Dit is wel gelukt, mede door de
komst van Marijke Paulissen. Enige versterking van het team blijft altijd
welkom. Het vooraf samengestelde jaarprogramma kon keurig afgewerkt
worden en de kinderen konden weer enthousiast aan de maandelijkse
activiteiten deelnemen. Dit waren o.m. bevers verkennen langs de Geul;
watervogels spotten in de Eijsderbeemden; bezoek aan kasteel en
landgoed Vliek; bezoek Natuurtuinen CNME Maastricht; bezoek IVN Stein
en Steinerbos; bezoek aan de slakmolen te Elsloo; hutten en houtwal
bouwen in de Dellen en tenslotte info- programma over de ruimtevaart en
de sterrenhemel.
De binnenactiviteiten werden gehouden in D’n Haamsjeut te Ulestraten en
in het Natuurhistorisch museum te Meerssen. Tijdens een aantal van deze
activiteiten werd ondersteuning verleend door gidsen van IVN Meerssen
en Ulestraten. De (hoofd)leidsters zijn Jeanne Lam en Marie-José Steyns.
De overige leiders zijn Geert Hovens, Wil Voncken, Marijke Paulissen, Lei
Kurvers en Wil Dohmen.
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Tenslotte kan nog worden vermeld dat de overkoepelende werkgroep
Jeugd tweemaal vergaderde en dat met drie geschakelde stands werd
deelgenomen aan de op 2 september gehouden jaarmarkt te Meerssen.
Namens de Jeugdgroep,
Marie-José Steyns en Wil Dohmen.
Werkgroep Onderhoud
Het zal niemand ontgaan zijn dat ons
verenigingslokaal in 2012 een geheel
ander aanzicht en een andere
inrichting heeft gekregen. Dit geldt
ook voor het voorportaal c.q. onze
keuken. In dit kader hebben er
diverse overlegrondes plaatsgevonden met het stichtingsbestuur van het
gemeenschapshuis en met name met de voorzitter. Zijnerzijds werden
allerhande toezeggingen gedaan, die – ondanks herhaaldelijk aandringen
onzerzijds – nimmer schriftelijk bevestigd werden. Het resultaat laat zich
raden. Met onze wensen werd slechts in beperkte mate of helemaal geen
rekening gehouden, in tegendeel. Vrijwel het gehele jaar werden wij door
dat heerschap geconfronteerd met een uiterst irritante en kinderachtige
tegenwerking. Desondanks hebben we bijv. de keuken eigenhandig
verplaatst en een nieuwe koelkast aangeschaft. Ik wil hier verder niet over
uitweiden.
Verder werd het lokaal en het toegangspad zo goed mogelijk schoon
gehouden. Onze verenigingsactiviteiten werden voorbereid en er werd
gezorgd voor voldoende stoelen en tafels, maar ook voor koffie, thee,
koekjes enz. Een woord van dank in deze is zeker op zijn plaats voor de
mensen die ons hierbij behulpzaam zijn geweest.
Namens de werkgroep onderhoud,
Wil Dohmen.
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Er is een aantal activiteiten dat jaarlijks plaats vindt, zoals het plaatsen
van verkeersborden in het voorjaar tijdens de paddentrek in Waterval en
Schietecoven en een les over amfibieën voor een klas van de basisschool
de Triangel in het IVN-lokaal.
In 2008 is er in Waterval bij de Raarslak begonnen met herstel van het
leefgebied voor vroedmeesterpad, verbetering biotoop voor andere
amfibieën en voor oeverbegroeiing. Dit is in 2012 voortgezet. Onder onze
leiding is er een Rotery club gaan snoeien. Op de jaarlijkse natuurwerkdag is ook gewerkt bij de poelen in Waterval.
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Er komen regelmatig mails of telefoontjes waarop vragen gesteld worden
over allerlei onderwerpen op het gebied van amfibieën; uiteraard worden
die dan zoveel mogelijk beantwoord.
Coördinator Wim Derks
Werkgroep Natuurbeheer
We hebben meegewerkt aan onze eigen IVN-werkdag rondom de poelen
in Waterval. In ons IVN-weike in Waterval hebben we dit jaar de
gebruikelijke snoeibeurt uitgevoerd bij de kleine hoogstambomen. Jean
Slijpen van de snoeibrigade heeft toegezegd in 2013 een snoeibeurt uit te
voeren aan de verouderde hoogstambomen.
Afgelopen week hebben we gezien dat het pompstation in ons weike in
Waterval is verwijderd. Bij navraag bij WML horen we dat er geen
pompinstallatie wordt herplaatst en dus ligt ons weike helemaal leeg.
Met WML afgesproken dat als ons weike wordt heringericht de
medewerker van WML de mogelijkheden zal benoemen die misschien
kunnen worden uitgevoerd om zodoende dan toch enkele nieuwe
hoogstambomen te kunnen planten.
Coördinator Jo Frenken
Werkgroep Planten
Dit jaar zijn er geen activiteiten geweest; onlangs is er een coördinator
benoemd: Sjo Meels.
Werkgroep Wandelingen en Excursies
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Het organiseren van natuurwandelingen en excursies is een kernactiviteit
van IVN. Bij IVN-Ulestraten is Fred Erkenbosch sinds de oprichting
hiervoor op een voortreffelijke wijze verantwoordelijk. Daarmee heeft hij
een grote verdienste voor IVN-Ulestraten.
Het afgelopen jaar heb ik de coördinatie daarvan van hem overgenomen.
Het aantal actieve natuurgidsen is bij IVN-Ulestraten beperkt: Fred, Els en
ik. Deze personen zijn ook op andere wijze actief voor natuur en milieu.
Het programma van wandelingen en excursies is daardoor beperkt. In het
najaar van 2013 start een nieuwe Natuurgidsencursus. Hopelijk gaan daar
ook mensen van IVN-Ulestraten aan deelnemen.
Het programma van wandelingen en excursies heeft inmiddels een aantal
vaste onderdelen. De langste traditie heeft de oudejaarswandeling, in
2012 voor de 33e keer met bijna 50 deelnemers. De vuurvliegjeswandeling op de late woensdagavond rond de langste dag is altijd
spectaculair, dit jaar met ruim 40 deelnemers. De Nacht van de Nacht op
de laatste zaterdagavond van oktober is sinds een paar jaar een
gezamenlijke activiteit met IVN-Meerssen en Milieudefensie Meerssen; dit
jaar met 35 deelnemers. De excursie naar landgoed Vliek op
woensdagmiddag 21 maart trok een ongekend aantal belangstellenden
namelijk ongeveer 135! In de zomer gaan we op de eerste
woensdagavond van de maand ook naar buiten zoals dit jaar in mei naar
Biesenberg en Ecoduct en in juni naar de ENCI-groeve.
Coördinator Wim Derks
Werkgroep Afdelingsblad
Vanaf het jaar 2012 wordt de redactie van het afdelingsblad D’n
Haamsjeut gevormd door Jos Smeets, Jan van Dingenen en
ondergetekende. Nadat Jean Slijpen jarenlang het coördinatorschap heeft
waargenomen, rust op mij de taak om te proberen dit net zo goed te doen
als Jean. De belangrijkste taak voor de werkgroepleden is het
samenstellen van het afdelingsblad een keer per kwartaal. Dat is ook nu
weer gelukt mede dankzij de goede samenwerking met talloze, veelal
trouwe, schrijvers van stukjes. Afgelopen jaar zijn er liefst 200 pagina’s
met tekst en illustraties in de 4 Haamsjeut-edities verwerkt.
Een speciaal woord van dank aan medewerkgroepleden Jos en Jan is
hier beslist op zijn plaats; zij hebben weer geweldig werk verricht. Naast
het leveren van eigen bijdragen verzamelt en redigeert Jos de kopij,
waarna Jan er een leesbaar geheel van maakt door de voortreffelijke
opmaak. Vaak maakt Jan ook nog eigen toepasselijke tekeningen bij de
stukjes, waardoor weer een meerwaarde ontstaat.
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Ook een woord van dank aan onze trouwe schrijvers van al die
interessante artikelen.
In 2012 hebben we er een nieuwe taak bijgekregen, namelijk het opzetten
van een nieuwe website voor de afdeling Ulestraten. In de Herfst-editie
2012 van D'n Haamsjeut (pag. 46) is dit in detail beschreven. Er zijn nog
wat kinderziektes, maar het begin is gemaakt.
De website is gemakkelijk te vinden.
De website is via de landelijke website (ivn.nl) te bereiken. Als je op de
landelijke site bent, kun
je op “Afdeling” klikken. Dan krijg je een volledig overzicht van alle
plaatselijke afdelingen en is het een koud kunstje om de site van
“Ulestraten” te vinden.
Op de website is ook het afdelingsblad zelf in kleur te bewonderen.
Helaas is een kleurenprint te duur, maar vanaf nu is hij in te zien op de
website. Gratis en voor niets! Dat zou al voldoende reden kunnen zijn om
eens een kijkje te nemen op de nieuwe website. Ook de oudere nummers
van 2012 staan inmiddels op de site en blijven daar ook staan, zodat we
ze altijd kunnen terugvinden.
Al met al kijken we weer met voldoening terug op het jaar 2012. Wij hopen
van harte dat 2013 ook weer een interessant jaar wordt voor de
Haamsjeut.
Wij nodigen jullie van harte uit om jullie natuurbelevingen met ons te delen
in het komende jaar.
Coördinator André Ament

17

Sjtumpke en Sjlumeke
Begin januari 2013, de wintervoedering van vogels verkeert in de
fase ‘volle gaas’. Het is koud buiten en de veertjes van de vogels
worden door een kille, venijnige wind achter ons huis bijna van de
fragiele vogellijfjes afgeblazen. Ik verwonder me erover dat na de
winter nog zóveel vogels rondvliegen en dat zij de energie hebben
om in het voorjaar een nest te bouwen en jong kroost tot wasdom te
brengen. De vetbollen vliegen als warme broodjes de deur uit.
Gelukkig heeft Riekie een grootverpakking vetbollen ingeslagen.
Wij kunnen vanachter het keukenraam het drukke vogelleven in alle rust
gadeslaan. Daarbij letten we nauwgezet op afwijkend vogelgedrag. Zo
verschijnt begin vorig jaar een ‘spartelende’ pimpelmees in het
vogelhuisje, nog gemaakt door Willy Brassé. Het vogeltje komt
aanvliegen, ploft tegen de draad van de afrastering en moet zich daaraan
krampachtig vastklampen. Dat gebeurt enkele keren achter elkaar, je
constateert een afwijkend vliegpatroon maar je weet nog niet wat er aan
de hand is.
Totdat we ontdekken dat
pimpeltje maar één pootje heeft.
Wat is gebeurd? Een vliegongeluk lijkt onwaarschijnlijk want
vliegen, dat kan hij/zij wel.
Misschien is op een duistere,
koude nacht het pootje vastgevroren. Vanaf dat moment
hebben we erg te doen met de
pimpelmees. En gelijk worden
ons enkele manco’s uit dat
vogelleven duidelijk. Door het
gemis van een poot kan het
diertje zich niet goed vastgrijpen
aan draad of vetbol. Regelmatig
verliest het diertje de grip en
moet, al vallend de vleugels snel uitslaan om dan vliegend als een kolibrie
weer in goede startpositie te komen richting vetbol. Aan het pluizig uiterlijk
is duidelijk te zien dat Sjtumpke, zo hebben we hem/haar gedoopt, niet
meer in staat is om het verenkleed goed te verzorgen. Hij zit wat slordig in
de vleugels, ongerangeerd zo gezegd. Als het beestje op de draad zit, is
aan de tekening op de borst duidelijk te zien dat het diertje ‘uit het lood
hangt’ door het ontbreken van het rechterpootje. Het vogellijfje ligt
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rechtszijdig bijna op de draad. Ook is duidelijk waarneembaar dat de
collegae vogels uit de mezenfamilie en verdere verwanten zich agressief
gedragen ten opzichte van de gehandicapte soortgenoot. Maar de wil om
te overleven is groot en ons pimpeltje wacht op het moment dat de kust
vrij is. In dit geval: een voederplank zonder andere vogels. Die timing
werkt perfect. Sjtumpke kan ondanks zijn beperkingen bij het landen toch
driftig pikkend de noodzakelijke voedingsstoffen tot zich nemen. Vaak
krijgt hij zelfs een ‘speciale’ portie iets later geserveerd.
Tot zover onze waarneming voorjaar 2012.
Wie schetst onze verbazing. Enkele dagen voor kerst jongstleden duikt uit
het niets Sjtumpke op. We
herkennen hem (inmiddels hebben
we er voor de duidelijkheid maar
een mannetje van gemaakt) direct
aan het krampachtig vlieggedrag.
Nog precies als een halfjaar eerder.
Komen aanvliegen, neerploffen en
amechtig fladderend landen op de
draad of aanklampen op een vetbol.
Het verenkleed is nog steeds
onverzorgd en achter de verward
zittende veertjes gaat een roep
schuil voor een welnessbehandeling. We zouden het liefst
met borstel en föhn naar buiten
gaan om het meesje een schoonheidsbehandeling te geven. Maar
we zijn intens blij dat hij het gered
heeft!
Door de vele aandacht voor Sjtumpke zijn onze ogen regelmatig langere
tijd op het voederhuis gericht. We zien de vele vogels en de verschillende
soorten en aantallen. Opeens doet Riekie een ontdekking. Een koolmees
posteert zich op het randje van de plank, buigt zich voorover en hengelt
met een pootje naar het netje van een vetbol. Eenmaal te pakken trekt
Kooltje net met inhoud naar boven, legt de vetbol op de vloer van het
huisje en begint op zijn gemak op de vetbol in te hakken. We vinden het
geweldig slim. Ik maak nog even een gewaagde opmerking en
veronderstel dat de koolmees er per toeval in geslaagd is. Dat zou
natuurlijk kunnen. Maar in de dagen erna wordt mijn scepsis de grond in
geboord. De vogel komt telkens terug, kiest steeds voor dezelfde plek
achterdoor op de voerplank en wacht met het betere graaiwerk totdat de
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vetbol gehalveerd is. Een verse, nog volledig intacte vetbol is vermoedelijk
te zwaar voor het steltige vogelpootje.
Waren we al gecharmeerd door de overlevingsdrang van Sjtumpke, het
gedrag van deze koolmees is heldhaftig tot op het intellectuele af. Voor de
herkenbaarheid onder de het verzamelde vogelvolk wordt de koolmees
dan ook ‘Sjlummeke’ gedoopt.
Paul Notten,
Moorveld
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MOETEN WE ONS ZORGEN MAKEN?
Deze vraag kwam bij me op naar aanleiding van een uitzending van
“Zembla”, op donderdag 24 jan. j.l.
Het belangrijkste item hiervan was: het gebruik van landbouwbeschermingsmiddelen, met name het middel Imidacloprid. Dit product wordt
veelvuldig gebruikt en wordt door de plant opgenomen, zodat afwassen
niet helpt. Imidacloprid zou de grote boosdoener zijn in het geval van de
massale bijensterfte in Nederland maar ook daarbuiten. Ondanks deze
verontrustende berichten blijft het gebruik hiervan op grote schaal
doorgaan.
Onze regeringsleiders van afgelopen jaren hebben niet
de durf gehad om het gebruik hiervan te verbieden c.q. te
verminderen. Ze baseren hun besluit op het (eenzijdig?)
volgens Zembla, onderzoek van Wageningen. Misschien
is een economische reden hierin ook aan de orde. Wie
ben ik om daar een mening over te hebben. Je gaat
twijfelen aan elk bericht en wie spreekt de waarheid?
“Zembla” berichtte over de perenoogst en gebruik van pesticiden met als
gevolg massale bijensterfte in China. Men zag landerijen, groener dan
groen, maar geen bij te bekennen, dit als gevolg van het gebruik van
gewas-bestrijdingsmiddelen. Ook zouden de aanwezige bijen hun werk
niet goed doen. Kan dat en waardoor deden ze het dan niet goed? De
Chinezen vonden een aparte maar
vooral een verontrustende oplossing.
Massa’s schoolkinderen, allen in
witte kleding en voorzien van een
kleine plumeau klommen al zingend
de hoge ladders op en bestoven met
de in droge pollen gedoopte veertjes,
de perenbloemen.
Hierdoor is de opbrengst aan peren
aanzienlijk gestegen. Dus volgens
sommige reacties op de uitzending
was niet de bijensterfte de oorzaak
van handbestuiving maar de lage
perenopbrengst.
Wie zal het zeggen? Is dit het
spookbeeld voor Nederland voor de
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toekomst?
Na de uitzending diende het Tweede Kamerlid voor de Partij van de
Dieren, Esther Ouwehands, een motie in om een onafhankelijk onderzoek
op Europees niveau te starten over de gevolgen van Imidacloprid. Deze
motie werd door de hele kamer aangenomen. Het wachten is nu op de
uitslag waar natuurlijk heel wat tijd overheen zal gaan.
Maar nu ook goed nieuws:
In de krant “Israel Actueel”, las ik een artikel door Petra v.d. Zande,
"Hommels te huur”.
Supermarkten stellen steeds hogere eisen aan landbouwproducten.
Daarom gaan steeds meer Israëlische landbouwers over op biologische
bestrijdingsmiddelen. Omdat Israëls subtropische klimaat een ideaal
broedgebied is voor ongedierte, probeert men daar op biologisch
verantwoorde manier, paal en perk aan te stellen.
Kibboets Sde Eliyahu, vijf km. ten zuiden van Bet Shean, is een voorbeeld
van succesvol gemengd ecologisch bedrijf. Naast dadels, druiven,
granaatappelen, kruiden en veldgewassen, hebben ze ook een grote
melk- en pluimveestapel.
In Sde Elyahus SIT (steriele insectentechniek) kweekt men miljoenen
steriele mannelijke fruitvliegjes die dan in de natuur worden losgelaten.
Onbevruchte vrouwtjes leggen geen eitjes met als gevolg geen rottend
fruit en afname van de fruitvliegen, Israël en Jordanië werken nauw
samen om deze populatie onder controle te houden.
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Hommels voor de bestuiving.
Insecten zijn onontbeerlijk voor de bestuiving van appel-, peren- en
kersenbloesem. Door gebrek aan gezonde honingbijenkolonies, is de
interesse in hommels toegenomen. Vergeleken met de honingbij, hebben
weersomstandigheden weinig effect op de werkzaamheid van de hommel.
Bij regen, zware bewolking of temperaturen onder de 10 graden C blijft de
honingbij in de korf, terwijl de hommel blijft doorvliegen.
Kibboets Sde Eliyahu kweekt nu massaal de aardhommel, Bombus
terristris, voor een natuurlijke bestuiving. Kasgroenten zoals tomaten,
zoete paprika, aubergine, aardbeien, meloen en courgettes maar ook
kersen, pruimen, avocado's en bosbessen, hebben dankzij de hommels
een goede oogst.
De in de speciale nestkorven gekweekte insecten kunnen gehuurd
worden. Eenmaal in de kast van hun gastheer, gaan de hommels hun
natuurlijke gang.
Wie had kunnen denken dat deze zwart-gele, wollige insecten die op een
slome, stuntelige manier door onze tuin brommen, zo belangrijk zouden
zijn voor een succesvolle groente- en fruitoogst?
Als u in de buurt bent doe dan de Biotoer van Sde Eliyahu.
Groetjes en veel plezier
Lies Kleintjens
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AFWEERKRUIZEN, ter bescherming van have en goed
Ze zijn u vast wel eens opgevallen als u door een oude dorpskern
wandelde, de kruisjes boven poortkloppers, kruisen boven de
staldeuren op de binnenplaats van een Zuid Limburgse boerderij of
zelfs een kruis verwerkt in een pannendak of gevel. Deze waren in
vroeger tijden bedoeld als afweertekens voor duivelse machten en
ander onheil, ter bescherming van have en goed.
Onheilwerende tekens kende men in verschillende vormen
In vroeger tijden bestond de dakbedekking van vrijwel alle woningen in
dorpen en buurtschappen uit stro; hierbij lag voortdurend het gevaar van
brand op de loer. Met name bij noodweer was er grote vrees voor
blikseminslag; een bliksemschicht of bolbliksem kon er voor zorgen dat in
een mum van tijd een hele buurtschap in lichterlaaie stond. Het blussen
van een brand met emmers vanuit de naburige waterput bood dan
doorgaans weinig soulaas.
Men bracht daarom op een der houten balken van het vakwerk een kruisje
aan of het monogram IHS, (Iesum habemus socium = “Wij hebben Jezus
als metgezel”), waarmee men hoopte gevrijwaard te blijven van
blikseminslag en ander onheil. Later toen de met stro gedekte daken
vervangen werden door dakpannen, legde men met een afwijkende kleur
vaak een kruisvorm in de pannen.

Veepest
In vorige eeuwen kwam het geregeld voor dat er grote sterfte onder het
vee plaatsvond, hetgeen in die tijd rampzalige gevolgen had. De arme
boerenbevolking moest het toen der tijd vooral hebben van hun veestapel,
in de meeste gevallen betrof dat een of enkele koeien, een paar geiten en
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wat kippen. Zeer gevreesd was, wat men toen de veepest noemde. Deze
heeft danig huisgehouden in het Zuid Limburgse land, in sommige dorpen
werd hierdoor de gehele veestapel tot enkele tientallen uitgedund. Zo is
bekend dat in het dorp Baarlo in 1740 de gehele veestapel door een
ernstige veeziekte is omgekomen; enkel een hond zou de ziekte overleefd
hebben.
Sommige boeren zonderden enkele koeien van de kudde af om ze dan op
een “veiliger plek” onder te brengen in de hoop ze daar van besmetting te
vrijwaren. Vaak was dat een hoek in de schuur of in het “sjtaokkes” bij de
bakoven. Verzekeren tegen dit soort onheil kende men in die tijd nog niet;
als het noodlot toesloeg kon zelfs een rijke boer in korte tijd straatarm
worden. Als afweerteken kalkte men in die tijd een kruis boven de
staldeur.
Heksenkring
Volksgeloof en bijgeloof waren zeker vóór 1900 sterk aanwezig onder de
arme bevolking, men was in de ban van kwade machten, heksen en
duivelse narigheid. (Vee)ziektes en ander onheil werden daar dan ook
altijd aan toegeschreven. Men deed er alles aan om al dat onheil verre
van zich te houden. Zo werd de aanwezigheid van een weide kringzwam
(heksenkring) in een weiland, als zeer bedreigend ervaren voor het vee,
de melk en de botervorming bij het karnen. De koeien werden dan ook
terstond naar elders gebracht en men kalkte een of meerdere witte
kruisen op de hoogstamfruitbomen in het perceel, om de “hekserij” tegen
te gaan. Ook liet men wel als afweerteken bij de dorpsmid een kruis voor
op het weidehek smeden, of plaatste men zelfs een kruis bij de ingang
van het perceel; dit alles om van de duivelse narigheden bevrijd te worden
of geschoond te blijven.
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Wat de witte kalkkruisen betreft zijn er in zuid Limburg nog enkele
tastbare bewijzen aanwezig bijvoorbeeld op de eeuwenoude hoeve “De
Laathof” te Mesch.
De kruisen werden niet alleen boven de ingang naar de stallen gekalkt om
het vee te beschermen, maar ook boven de ingang naar de
melkvertrekken. Men was in de overtuiging dat heksen bijzondere
belangstelling hadden voor melk en room. Het bederf van de melk en het
uitblijven van de botervorming bij het karnen werd aan de “kwade hand”
toegeschreven. In sommige streken werden enkele druppels wijwater in
de karnton gesprenkeld alvorens men boter begon te karnen. Een
Belgisch gezegde luidt: "Een kruis houdt den duivel van melk en zuivel"

Poortkloppers met kruis vinden we nog veelvuldig in het zuid Limburgse
land, hoewel het aantal per dorp sterk verschilt. Het kruisje boven de
klopper was onheilwerend bedoeld en diende om have en goed te
vrijwaren van gespuis en ander onheil; een goede waakhond versterkte
dit.
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In Belgisch Limburg wordt verteld dat men gewijde voorwerpen zoals
rozenkrans en heilige beeldjes, die stuk waren niet mocht weggooien;
men stopte die dan in de grond vlak naast of voor de staldeur, waardoor
het vee in de stal dus veilig stond, want geen heks zou bij machte zijn om
over deze gewijde restanten heen te stappen.
Voor meer kruisen, kapellen etc. zie www.veldkruus.nl

Geraadpleegde bronnen:

“Oet vreuger joare” H.W.J. Lemmerling
“Historische boerderijen” Agriwiki

Jean Slijpen
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Hoera, we hebben er een nieuwe schrijver bij: Henk Urlings, die een vaste
rubriek (feuilleton) wil aanleveren om lezers en andere mensen
enthousiast te maken voor het tuinieren met gebruikmaking van
alternatieve vormen van aanpak.
De eerste aflevering wekt goede verwachtingen. Succes!
De redactie

MIENE KWALLEF (VOORJAAR 2013) Aflevering 1
Als kind had ik al iets met moestuinieren. Het was genieten als in het
voorjaar bij het omgraven de peerlinken, die bovenkwamen, in een
potje werden verzameld en aan de kippen werden gevoerd. Later
mocht ik al eens meehelpen. Aardappelen in de kuiltjes leggen. En
het was ook een beetje jouw trots als met de kermis al nieuwe
aardappelen op tafel stonden.
Mijn ouders hadden het altijd over “de kwallef”. Het komt van koolhof,
denk ik. Ook heb ik wel eens gehoord van “moostem”of “kwallever”.
Ik hecht er een beetje aan om over “kwallef” te spreken.
Dat meehelpen is in de loop der jaren wel wat veranderd. De groentetuin
van mijn moeder ligt langs de straat (hoek Humcoven-Waterval) en moet
er verzorgd uitzien. Er is dus altijd genoeg te doen en ik werd steeds meer
“besteld”. Waar ik vroeger mijn moeder hielp, wijzigde dit langzaam. De
rollen keerden om en zij hielp mij. Inmiddels kan ze het “bijna” niet meer
en doe ik het onderhand alleen. Maar ze wil wel nog de regie houden. Het
is en blijft immers haar groentetuin, haar trots.
Dit verhaaltje geeft aan hoe het moestuinieren mij in het bloed kwam, nog
zit en zal blijven. Het mooiste is dat het overdraagbaar is en dat sommige
tradities als vanzelf blijven. Toch had ik ook andere gedachten over
wisselteelt, sproeien en zo. Het beschikken over een eigen groentetuintje
trok me aan. In het weike van Leike (dat ik ooit kon overnemen van Lei
Bouwens) aan het steegje achter de Hoedemakersen, ben ik begonnen.
Dit is nu met recht “miene kwallef”.
Graag wil ik regelmatig mijn moestuinervaringen met de lezers van de
Haamsjeut delen. Dit soort ervaringen uitwisselen is immers eeuwenoud
en het houdt ons aan de geng. Ik hoop dat het wordt gewaardeerd.
Mijn bedoeling is om niet al te diep te graven en analyses te doen, maar
gewoon te vertellen wat er zoal gebeurt en soms ook waarom of waarom
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juist niet. Als iemand wil reageren, het beter weet of andere ervaring
heeft? Ja, dat is juist leuk, dan hebben we weer wat te vertellen. Zoek me
dan op, al of niet in miene kwallef of bie de mam. Zo eenvoudig kan het.

Tegenwoordig is het mogelijk om via internet naar informatie te zoeken.
Zo wilde ik meer weten over wisselteelt, composteren en ik zocht naar
andere aardappelrassen. En via een vriend werd ik getipt om te kijken
naar wat VELT te bieden heeft. Met name Velt heeft me verder gebracht.
Het is een vereniging, vooral actief in België, die het ecologisch tuinieren
promoot en verder ontwikkelt. Ze geven onder andere boeken uit,
organiseren cursussen en lezingen. Zwager (Gène Muris) bleek al lid te
zijn en had dezelfde ideeën. Bij mensen thuis, op de Keuteberg, was
gelegenheid om deel te nemen aan een cursus. Samen met 7 andere
moestuinliefhebbers heb ik deze cursus in 2009 gevolgd. Zo ben ik nog
meer bekend met juist dat wat ik eigenlijk wilde.
Wat ik me al snel realiseerde is, dat je vooral eerst moet nadenken over
wat je eigenlijk wil en vooral niet te snel moet handelen. Ook wist ik dat
een grasland rijk aan humus is, maar ook dat kweekgras taai is en moeilijk
te verwijderen. Twee spaden diep omgraven, flink wat stalmest in de voor
en in het eerste jaar aardappels poten biedt een allerbeste start. Ik had de
plek van miene kwallef ongeveer bedacht en zo ben ik begonnen. Zo
groeide het bruikbare perceeltje van jaar tot jaar en momenteel, na 4 jaar
heb ik de kwallef ongeveer compleet.
Wat ik gelijk mee liet groeien was een afscheiding in de grond tegen de
woelrat. Dit maakte ik van de betonplaten, die ik her en der in het weike
vond. Er stond ooit een schuurtje van betonplaten. Deze zijn ongeveer
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40 cm hoog en 150 cm lang. Ze zijn genoeg in aantal en ik kon gelijk
langs de heg een goede begrenzing realiseren. Of het afdoende tegen de
woelratten helpt? Dit jaar had ik vraat aan de dahlia’s en ook aan de
wortelen. Dus zeker niet. Maar het zal zeker wel bijdragen.
Wat ik vooral leerde van de Velt-cursus was, hoe om te gaan met de
wisselteelt. Men had het over perceeltjes. Nou, dat heb ik letterlijk
opgepakt. Ik maakte perceeltjes van 120 cm breed en op de perceelgrens

legde ik een pad van betontegels. Het voordeel is dat de organisatie van
de percelen heel duidelijk is en dat je vanaf het pad het perceel handig
kunt bewerken. Zo blijft de grond los en is een perceel eenvoudig in een
uurtje goed te onderhouden. In totaal heb ik 10 perceeltjes aangelegd.
Voor de wisselteelt heb je er eigenlijk maar 8 nodig. Omdat ik 2
aardappelpercelen had bedacht en ook bloemen mee wil nemen in de
wisselteelt kan ik met de 10 beter uit de voeten.
Zo ben ik met miene kwallef begonnen. Met enige trots vertel ik volgende
keer verder. Dan over mijn plantplan en mijn gereedschap.
Met groene groet,
Henk Urlings
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OVER FLIRTEN, VERSIEREN, SJANSEN, VREEMDGAAN,
UITDAGEN
Vogels doen ook aan seks, niet voor de lol, maar voor het voortbestaan van de vogelsoort, zoals veel handelingen gericht zijn op het
voortbestaan van de soort. En welke is een betere periode dan de
lente?
Wie er oog voor heeft, kan al van medio januari in eigen tuin de
eerste waarneembare handelingen zien. Zo rond de 15e januari
begint de heggenmus op de topjes van de struiken en kleine bomen
te kwinkeleren. De zang van de heggenmus, ook wel hèggetaatsj
genoemd, is onmiskenbaar. Een hoge, frisse zang van 1 tot 2
seconden, om het territorium af te bakenen en om een vrouwtje te
lokken. Voor mij is dat het begin van het nieuwe licht. Ik kijk er ieder
jaar weer naar uit.
Welnu, over die gedragingen ten behoeve van het voortbestaan wil ik
het hebben in dit artikel.
De baltsperiode
De vogels, die de winterperiode
doormaken, zijn nogal egoïstisch,
ook weer om voort te leven. Menige
vogel legt vanwege de concurrentie
het loodje tijdens de moeilijke
winterperiode. Na de winter moeten
mannetjes en vrouwtjes weer bij
elkaar komen, om tot paring te
komen. Dat gebeurt niet zomaar.
Daarvoor zijn rituelen (vaststaande
handelingen) nodig. We noemen dat
baltsen. De vogels vertonen
bepaalde bewegingen, gedragingen,
steeds weer dezelfde per vogelsoort
waardoor ze nader tot elkaar komen.
Ook de zang heeft daarbij zijn
functie. Met de zang verdedigt het
mannetje zijn territorium om tot een
succesvol broedsel te komen. Hij lokt
er vrouwelijke partners mee.
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Voor vogels die qua kleur en vorm op elkaar lijken is de zang ook van
belang om de soort te herkennen; neem bijvoorbeeld de fitis, tjiftjaf, fluiter,
die erg op elkaar lijken, maar de zang is totaal verschillend.
Voorafgaand aan de baltsperiode krijgen de vogels een nieuw verenkleed
als vervolg op de rui; we noemen dat het prachtkleed. We zeggen dan,
dat de vogels op kleur komen en vogels, die het beste op kleur zijn
gekomen, krijgen vlugger een vrouwtje want het kleurenkleed zegt iets
van de gezondheid van de vogel. Met name bij een vink, een boomklever,
de kool- en de pimpelmees is dat goed te zien.
De balts is een samengaan van bewegingen, houdingen en gebruiken.
We zullen er enkele beschrijven.
Cadeautjes geven
Dat doet een kauwtje. Ze geven elkaar steentjes (voor de functie van de
maag) en takjes (voor de nestbouw). Zo groeien ze naar elkaar toe.
Voedsel aangeven
IJsvogels bieden het vrouwtje visjes aan. Hij geeft ze met de kop naar
voren, dus niet tegen de draad in. Het baltsvoeren gaat over in snavelen.
Ze geven mekaar niet echt iets, maar doen alsof.
Sociaal poetsen
Veel soorten vogels, zoals
kraaien, duiven, poetsen elkaars
veren.
Dat versterkt de paarband.
Vergelijkbaar met apen, die
mekaar vlooien.
Een nestplaats tonen
Wanneer het mannetje een
territorium in bezit heeft
genomen leidt het mannetje zijn
vrouwtje naar een nestplaats.
Soms zijn er meerdere keuzes
mogelijk; dan kiest het vrouwtje
de beste plaats uit.
Ook hier gaat het weer om het
doel, namelijk een succesvol
broedsel te krijgen.
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Dans
De dans is per vogel verschillend, maar binnen de soort wel volgens een
vast patroon. Mooie voorbeelden hiervan zijn de kraanvogels en de futen.
Het meest spectaculair bij de fuut zijn de onderdelen, die mekaar
opvolgen. Men herkent in het gedrag het roepgedrag, de ontdekkingsceremonie, een kopschud-ceremonie, een invitatiehouding en het
aanbieden van voedsel; kortom een verzameling van baltsrituelen.

Van de Veluwe kennen we de vechtende kemphanen, die elkaar
ontmoeten op de baltsplaatsen om de “honken” te veroveren. Dichter bij
huis zien we de baltsvluchten van de kievit: duikvluchten in alle richtingen
boven de weidegebieden en akkers.
En de houtduif, die luid klepperend met de vleugels een stijgvlucht maakt
en zich dan plotseling laat afzakken. Soms ziet men hen, “al tortelend” op
een stil plekje in de tuin.
Trouw en ontrouw
Dit gegeven zegt iets over de “paarband” bij vogels. Die is bij 90% van de
vogels monogaam. Mannetje en vrouwtje hebben een relatie met elkaar
voor het gehele broedseizoen en vaak zelfs voor meerdere seizoenen.
Ontrouw komt natuurlijk wel voor, maar de vraag is of je dat met
menselijke normen wel ontrouw mag noemen. Vaak gaan vogels vreemd
om voor een groter nageslacht te zorgen.
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Ongeveer 10% van de vogels hebben een polygame paarband. Het
mannetje heeft dan meerdere vrouwtjes en paart daar ook mee en
vervolgens worden de plichten voor het broedsel overgelaten aan het
vrouwtje.
Een enkele keer komt polyandrie voor. Het vrouwtje heeft dan meerdere
mannetjes. Dat komt voor bij de grauwe franjepoot. Het mannetje mag het
broedsel grootbrengen, nadat hij het hof is gemaakt door het vrouwtje.
Sturing van de baltsperiode
Men zal zich natuurlijk afvragen: wie regelt die gedragingen. Hoe
komen ze op gang. Hoe meer men weet en ontdekt, hoe meer vragen
worden gesteld, waarop men nog geen antwoord weet.
De daglengte en het beschikbare voedsel brengen de hormonale
afscheiding op gang. Buiten de balts- en broedperiode zijn de
inwendige geslachtsorganen erg klein, waarschijnlijk om het gewicht
van de vogel te verminderen. In het vroege voorjaar worden die
geslachtsorganen beduidend groter, wel zo'n 150 tot 500 maal. Een
koudeperiode heeft daar weinig invloed op. Die remt even af, maar
ook niet meer dan dat.
Blijft de vraag: hoe zit het dan met de klimaatverandering in deze
eeuw? Het meeste last daarvan hebben de zomervogels, die soms te
laat in onze gebieden arriveren en dan blijkt het aanbod van voedsel
al voorbij te zijn.

Tekst: Jos Smeets; IVN Ulestraten,
Tekeningen Jan van Dingenen
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DE PLANTEN KOMEN – Deel I “Na de ijstijd”
Een paar jaar geleden heb ik een artikel geschreven over het
uitsterven van al onze planten aan het begin van de ijstijd. Dus aan
het einde van de ijstijd, zo’n 15.000 jaar geleden, waren er hier geen
planten meer. Maar er bestonden ook nergens meer nakomelingen
van onze planten van vóór de ijstijd. Kortom we moesten met een
schone lei beginnen. Dit is het eerste artikel van een serietje over
hoe sinds de ijstijd onze flora weer is opgebouwd. En dat zeker niet
alleen met planten die uit zichzelf hierheen kwamen.
De tocht van de eiken
Onze eerste planten na de ijstijd kwamen vooral uit Zuid-Spanje en ZuidItalië en enkele ook uit het Balkan gebied. In het eerdere artikel stond ook
een kaartje van Alterra met de tocht die de eiken aflegden om NoordEuropa in bezit te nemen. Dat laat ik hier nog een keer zien. Het hele
artikel kun je nog lezen op mijn site www.van-dingenen-over-planten.nl.

Onze eiken zijn dus uit het zuiden naar ons land gekomen. In het vorige
interglaciaal (de warme periode tussen twee ijstijden) groeiden hier ook
eiken, maar onze huidige eiken zijn daar geen afstammelingen van.
Waarschijnlijk waren de eiken in het vorige interglaciaal ook vooral zomer35

en wintereiken, maar die hebben waarschijnlijk niet kunnen ‘vluchten’ naar
het zuiden omdat de Alpen en Pyreneeën één ijsmassa waren geworden
en zo de weg afsloten. Verre verwanten van die vroegere eiken zijn dus
hierheen gekomen en waarschijnlijk geldt iets dergelijks voor alle planten
die na de ijstijd deze kant op kwamen. Er waren minstens vier ijstijden en
we moeten aannemen dat al die ijstijden met steeds weer uitstervende
planten in het noorden en forse verschuivingen in het zuiden, het aantal
soorten in Europa flink heeft verminderd.
Nederland na de ijstijd
Tijdens de laatste ijstijd was Nederland niet of nauwelijks bedekt met
landijs. Dat landijs waren de punten van de gletsjers die kilometers dik op
Scandinavië lagen. In een eerdere ijstijd bereikten die ons land wel en de
heuvels van de Veluwe en bij Nijmegen zijn door dit ijs opgestuwd.
Tijdens de laatste ijstijd lag de Noordzee droog, de zeespiegel lag zo’n 40
m lager door de bergen ijs in het noorden. Enorme hoeveelheden zand
zijn toen door noordenwinden hierheen geblazen. Het grove zand viel in
o.a. Brabant en het fijnere spul viel o.a. in Zuid-Limburg en dat noemen
we nu löss. Een gordel van die vruchtbare löss loopt van Parijs via België
naar Zuid-Limburg en via Duitsland helemaal tot in de Oekraïne. Dank zij
de koude winden in de ijstijd.
Later hebben de westenwinden in Brabant nog een aantal dekzandruggen
bij elkaar geblazen die zorgen voor droge ruggen en slecht afwaterende
stukken er tussen. West-Nederland was moeras.
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De eerste planten
Dat was dus, heel kort door de bocht, het landschap dat lag te wachten op
de eerste planten. In de overgang van ijstijd naar tussenijstijd, zal ons
land een tijdlang in de toendra zone hebben gelegen. Op de toendra dooit
’s zomers de toplaag van de grond en daar kunnen dus planten groeien,
maar dieper blijft de grond bevroren dus grote bomen kunnen er niet
komen. Onze eerste planten waren dus mossen, grassen, zeggen en
dergelijke en als ‘bomen’ dwergberkjes. De eerste zaden van deze
planten werden waarschijnlijk vooral door de wind aangevoerd.
Toen het weer wat warmer werd, verdween het ijs in de grond en
verschoof het toendra gebied richting Scandinavië én richting de hogere
hellingen van de Alpen en Pyreneeën. We zien dan ook dat in de Alpen
en in delen van Scandinavië planten voorkomen die in het gebied er
tussen niet groeien.
De eerste echte bomen
die zich meldden nadat
de bodem helemaal was
ontdooid (rond 10 tot
9.000 voor Christus)
waren onze bekende
berken en de grove den.
De berken zijn natuurlijk
de pioniers bij uitstek en
aangezien de den de
laatste boom is die je ziet
als je naar het noorden
reist, kan dat ook geen
verrassing zijn. Wat wij
ons vaak niet realiseren
is dat de den een tijdlang
ontbroken heeft in
Nederland. Misschien is
hij verdwenen omdat het
klimaat meer geschikt
werd voor loofbomen of
doordat de
Middeleeuwers
ontdekten dat de den
goed brandhout leverde.
Of de combinatie
natuurlijk. In ieder geval
moesten in 1515 voor het
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eerste aangeplante naaldbos, het Mastbos bij Breda, jonge dennen en
zaad uit Duitsland worden gehaald. Die dennen waren bedoeld voor de
masten van zeilschepen en grove dennen heten in het Brabants nog
steeds “masten”. Een aanwijzing dat men er destijds geen naam (meer)
voor had doordat men er nooit meer een zag.

Ongeveer tegelijk met de den verscheen de hazelaar in Nederland.
Waarom die zo vroeg kwam en zich zo goed kon handhaven is mij een
raadsel. De hazelaar is behoorlijk kwetsbaar voor late vorst en die zal
toen zeker regelmatig zijn opgetreden. Nog verrassender is hoe die zware
hazelnoten zo snel naar het noorden konden reizen. Eekhoorns en gaaien
en dergelijke zullen zeker een bijdrage hebben geleverd, maar ik denk dat
zich hier hetzelfde probleem voordoet als bij de eiken. Men heeft
uitgerekend dat de eiken die hierheen kwamen, sneller hebben gereisd
dan 50 km per jaar en dat is zo’n beetje het maximum dat je van een gaai
mag verwachten als hij eikels gaat verstoppen. Men denkt dat eikels ook
drijvend in rivieren naar het noorden zijn gekomen. De meeste rivieren in
West-Europa stromen inderdaad naar het noorden, maar eikels drijven
niet! Maar men heeft gezien dat eikels die geïnfecteerd zijn met bepaalde
insecten, wel drijven en ook kiemkrachtig blijven. Dus dat moet de
oplossing zijn. Denkt men. Maar nu nog de hazelnoten, die waren al 2500
jaar eerder hier dan de eiken!
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Bij de eerste emigranten hoorde ook bitterzoet. Een van de eerste vaste
planten, na de grassen en zeggen natuurlijk, die hier is aangetoond. De
vraag is dan of de nadruk bij deze constatering moet liggen op ‘was hier
het eerst’ of op ‘kunnen we bewijzen dat die er was’. Aantonen dat een
bepaalde plant hier groeide in bijv. 9000 voor onze jaartelling is niet zo
eenvoudig. Tegenwoordig wordt bij opgraving ook gekeken naar mogelijke
plantaardige resten. Vooral in het veen blijven die vaak redelijk goed
bewaard. Dan is het de vraag of men aan de verkoolde of half verteerde
resten nog kan zien van welke plant het is geweest. Stuifmeel blijft heel
goed bewaard, maar aan stuifmeel kun je soms wel zien uit welke
plantenfamilie het komt maar niet van welke soort in die familie. Hout,
noten en harde zaden blijven vaak ook redelijk goed bewaard, maar de
onderzoeker weet natuurlijk niet wat hij mist omdat het niet bewaard is
gebleven. En als hij dan uiteindelijk heeft geconcludeerd dat hij de resten
van bijvoorbeeld bitterzoet heeft gevonden, moet hij ook nog kunnen
vaststellen hoe oud de laag is waarin de resten zaten. Dit onderzoek, de
paleobotanie, is nog vrij jong en er is in Nederland een database met alle
vondsten op dit gebied. Hieruit hoopt men op de duur een wat breder
beeld te krijgen over wat er in bijv. 9000 voor Chr. hier wel groeide maar
ook wat er niet groeide. Nu weten we dat bitterzoet er wel groeide, maar
zijn neefje zwarte nachtschade?

Linde
Nog enkele vroege immigranten
Als ik zie wat hier al vroeg was, zie ik er eerlijk gezegd geen systeem in.
Het lijkt volkomen willekeurig. Rond 7500 voor Chr. kwamen hier bijv. de
linde, de els, de roos en de wilde appel. Duizend jaar later de eik, de
struikheide en de brandnetel. En de beuk kwam pas 2000 voor Chr.
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Misschien komen de geleerden er in de komende jaren nog achter wat de
reissnelheid van de planten bepaalde.
Maar de dieren reisden in ieder geval sneller dan veel planten. De eerste
dieren verschenen al toen het gebied een toendra werd dus zo’n 10.000
voor Chr. En de jagers liepen er achteraan. In die tijd lag de Noordzee
droog dus de dieren en de jagers konden doorlopen naar Engeland en
bijvoorbeeld naar de Doggersbank. En dat hebben ze ook gedaan want
op allerlei plaatsen in de Noordzee vindt men botten van mammoeten en
andere dieren uit die tijd. Ook van de jagers vindt men resten, niet alleen
botten maar ook stenen wapens en gereedschappen. De wat hoger
gelegen Doggersbank was populair bij deze mensen, misschien ook
omdat er meer soorten planten groeiden.
De wind, het water en de dieren
Tot 5500 voor Christus groeide het aantal planten hier gestaag. Hoe ze
hier kwamen weten we dus niet precies althans niet hoe iedere soort het
voor elkaar heeft gekregen. Maar het is duidelijk dat de wind allerlei zaden
onze kant opgeblazen heeft, dat sommige mee gedreven zijn met rivieren
of met zeestromen of gewoon verspoeld. De dieren kunnen ook
belangrijke transporteurs zijn. De gaai die eikels verstopt is al genoemd,
runderen en dergelijke kunnen zaden verplaatsen die aan hun vacht
hechten en veel vogels eten bessen maar verteren de zaden niet. Dus uit
een vogelpoepje kan dan weer een nieuwe boom of struik groeien.
Maar rond 5300 voor onze jaartelling arriveren de eerste boeren op de
löss in Zuid-Limburg en die brachten hun eigen planten mee. Daarover
volgende keer.
Jan van Dingenen
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OUDEJAARSWANDELING 2012
Verslag: Arnold Kramer
Het was de 33e keer, 30 december 2012, bijna 50 deelnemers
De wandeling begon om 14.05 uur bij de kerk; het regende en hagelde
toen, maar niet erg. We zijn linksaf de Daniëlssteeg ingelopen en toen
rechtsaf de Zonkampweg, een weg parallel aan Genzon aan de
achterkant daarvan. Fred vertelde daar iets over de hoogte van het
plateau en over het beetje terrasvormige van dat plateau, waardoor je
soms alleen een bovenrand ziet en dan weer eens ongehinderd veraf iets
naar omlaag kunt kijken, met verdere objecten op de achtergrond. Ook
vertelde hij iets over de dikte van de löss klei op het plateau.

Toen hield de regen op. Na oversteken van de weg Genzon-Schimmert
(Trichterweg) vertelde hij over de landinrichting en over de aanleg van
natuurstroken daarbij. Ook vertelde hij dat de grond op den duur niet meer
geploegd zal mogen worden. Dit zal meer onkruid opleveren.
Daarna kwamen we op een enigszins holle weg, midden op het plateau.
Aan de linker kant van deze weg waren een aantal dassenholen. Toen
kwamen we aan de rand van de bebouwde kom van Haasdal. Na
oversteken van de weg Meerssen-Schimmert kwamen we in een wat
meer geaccidenteerd terrein met droogdalen, holle wegen en de nodige
dassenburchten. Toen we uiteindelijk op een hoger stuk plateau kwamen
vertelde Fred over het zicht op een 600 jaren oude eik, die nu aan het
doodgaan is. Er zou een ruimte in zijn, waar briefjes worden neergelegd.
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Er volgde weer een bui, wat harder dan die aan het begin, maar wel veel
korter. Toen kwamen we bij een kruisbeeld met Limburgse tekst. “In de
sjeem van ’t kruus leep nog geine verloore”. Dit kruis schijnt na de
herinrichting opnieuw te zijn geplaatst. Een stukje zijn we de weg
Schimmert-Meerssen gelopen.
Vervolgens zijn we de kortste weg naar de Haamsjeut gelopen. Links en
rechts een aantal opvangbassins. Fred vertelde over de aanleg daarvan
en over de overlast, die er zonder die bassins zou zijn, en over de overlast
die er in 2010 ondanks die bassins kwam, maar veel erger zou zijn
geweest als die er niet waren. Over het nieuwe kruis bij de splitsing
Waterval-Holstraat vertelde hij ook nog wat en ook wat over het
Centenkapelletje.
In de Haamsjeut was Glühwein of koffie te drinken, met kerstbrood en
wafels erbij.
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LAAT DE KINDEREN BUITEN SPELEN!
De Britse National Trust maakt zich zorgen omdat steeds meer
kinderen amper buiten spelen en het gros van hun tijd doorbrengen
voor de televisie of de (spel)computer. De organisatie maakte
daarom met medewerking van haar leden een lijst van meer dan 50
bezigheden die elk kind zou moeten gedaan hebben voor het
twaalfde levensjaar. Dit is een verschijnsel dat niet alleen in
Engeland voorkomt, maar in veel landen actueel is. Hieronder volgen
die 50 bezigheden. Kijk eens wat je zelf voor je twaalfde gedaan hebt,
je kinderen en kleinkinderen. En wij als IVN-ers en begeleiders van
de Jeugdgroep kunnen de kinderen daarbij helpen. Het is heerlijk om
als volwassene weer even kind te zijn dus wat let u: klim in een boom
of ga met modder gooien of onderga een van de andere
natuurbelevingen.
Hier volgen de
natuurbelevingen uit
die 50 bezigheden
die ieder kind voor
zijn twaalfde gedaan
zou moeten hebben.
In een boom
klimmen; van een
heuvel rollen; in de
modder rollen; tussen
het koren of maïs
lopen; in een tent
slapen; een boomhut
maken; een
kampvuur maken;
een iglo bouwen; op blote voeten door het natte gras lopen; over een
beek springen; zingend in een hevige regenbui gaan staan; 's ochtends
vroeg naar de vogels gaan luisteren; een biggetje, een veulentje of een
kalfje zien geboren worden; voor een baby zorgen; zelf een tuintje
aanleggen en onderhouden; een koe of een geit melken; plat op je buik
onder prikkeldraad kruipen; naakt in een natuurlijke vijver zwemmen; een
vlot bouwen en drijven maar; 's nachts wandelen in een bos; met een
zeilboot varen; sneeuw eten; in een boom klimmen; een steen over het
water ketsen; een vis vangen; een appel vers van de boom opeten;
sneeuwballen gooien; moddertaartjes bakken; een dam bouwen in een
riviertje; iemand ingraven in het zand; over een omgevallen boom lopen;
een vogel uit je hand laten eten; een vlinder vangen met een net;
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schelpen zoeken; een vuurtje maken zonder lucifers; koken op een
kampvuur; met de slee een helling afglijden; een tocht maken met kaart
en kompas; over een muur klimmen; fossielen zoeken; een grasfluitje
maken; een nestkastje maken; vliegeren; net zolang ronddraaien totdat je
dol bent; een varken over zijn rug aaien; een zandkasteel bouwen.
Ongetwijfeld zijn er nog eindeloos veel eigen natuurervaringen of ideeën
aan toe te voegen! Want bijvoorbeeld een levende vis of salamander in je
hand houden vergeet je nooit meer! Het landelijk IVN heeft een brochure
uitgebracht onder de titel ”SCHARRELKIDS”, waarin veel van
bovenstaande natuurbelevingen beschreven staan. Er worden speciale
cursussen gegeven om Scharrelkids begeleider te worden. En hoe ga je
met kinderen aan een moestuin beginnen? Kijk voor inspiratie op
www.scharrelkids.nl
Veel plezier!
Els Derks-van der Wiel
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
De stand van de kieviten daalt schrikbarend, te vergelijken met de
achteruitgang van de grutto. Overigens andere boerenlandvogels zitten
nog steeds in de min. Hoe komt dat? De Nederlandse landbouw is de
productiefste van de EU: het boerenbedrijf is erg intensief geworden. Dat
is niet goed voor de landbouwvogels, die van kleinschaligheid houden.
Niet alle vogels doen het slecht: planten etende watervogels, zoals
ganzen doen het beter. Sovon, Vogelonderzoek Nederland, doet
regelmatig tellingen en coördineert inventarisaties, zodat het om echt
bewijsmateriaal gaat.
(info: Sovon)
In het tijdschrift Vogels staat een artikel over de opkomst van
vogelfotografie. Een mooie, maar ook dure hobby. Maar dan wil je ook
resultaat hebben. Niets op tegen, mits je de vogels niet te dicht benadert,
mits je geen nesten fotografeert, mits je naar eer en geweten handelt. De
auto is een ideale rijdende schuiltent. Zet de motor uit, lichten uit en blijf in
de auto. Raampje mag open. Moet de telescoop dan in de kast blijven?
Nee, het is mogelijk de telescoop als telelens te gebruiken.
Neem naast wat drinken en eten vooral een grote dosis geduld mee.
Bedenk dat vogels geen fotomodellen zijn. De fotograaf dient zich aan te
passen aan de vogels. Daarom is het goed vogels eerst te observeren,
zodat je weet of ze schuw zijn en waar ze zich ophouden.
Even geen vogels, maar een
mummiehagedis. Een kennis
van me woonde in Curaçao.
In de kamer zaten voortdurend hagedissen. Die liet
men toe, omdat ze de kamer
vrij hielden van ongedierte. Af
en toe vonden ze een
verdroogd exemplaar, een
mummiehagedis dus. In ons
denken zouden we de hagedissen verjagen; daar niet.
Afgelopen januari hadden mijn broer en zijn vrouw in Stein een sperwer
(mannetje) gesignaleerd die door eksters gepest werd. Kraaiachtigen
hebben het niet zo op stootvogels, met name als ze in hun gebied komen.
Dat had al een paar dagen geduurd, toen ze opeens de sperwer met een
hangende poot zagen.
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Hij steunde op een tak met één poot. De andere hangt er raar bij. Mogelijk
is hij door het gesar ergens tegenaan gevlogen. Jammer genoeg was hij
niet te vangen om in een vogelopvangplaats te laten revalideren. Vanuit
de huiskamer werden foto's gemaakt. Jammer dat een groene ijzeren pijp
"in de weg zat". De rechterpoot steunt niet. Ze weten nog steeds niet hoe
het is afgelopen.

foto's: John Smeets
Jos Smeets
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HET KWARTAAL ROND
Reetje op bezoek bij schapen.
Als ik naar buiten ga kijk ik altijd even rond of er bijzondere waarnemingen zijn in de tuin, de omliggende weilanden en het bos. Het is
niet steeds ‘raak’ maar menig maal boek ik om in computertermen te
spreken toch een zoekresultaat. Zoals afgelopen zomer. Ik kijk via de
bomentuin richting het kleine weiland waar de lease-schapen van
Leentje lopen. Een van de schapen loopt gedurig te blèren; enkele
seconden mèèèèh, even niks en weer het gemèh. Intussen kijkt het
schaap richting bos waar schijnbaar iets te zien is, zeer tot
ongenoegen van het blèrende dier.
Ik doe voorzichtig enkele stappen voorwaarts om in de diepte van het
weiland te kunnen kijken en zie gelijk beweging van een lichte vlek op het
paadje dat naast het weiland naar beneden loopt. Nog een minieme
beweging en nú weet ik wat er aan de hand is. Een ree staat beneden bij
de omheining van het weiland, kijkt wat afstandelijk het weitje in en straalt
iets uit van: ik sta hier lekker vrij en jullie (dat zijn de schapen) blijven
maar mooi achter die omheining.
Lang kijkplezier is me niet gegund. Het reetje heeft iets gehoord of een
glimp van mij opgevangen en gaat er hoefslags van door het bos in en
laat het schaap verbouwereerd achter. Dat kijkt nog geruime tijd naar de
plek waar de bosbezoeker gestaan heeft en blijft nog minutenlang blèren.
De confrontatie met de ree heeft kennelijk veel indruk gemaakt. Moet ik de
schapen het volgend jaar dan toch maar terdege voorbereiden op het
leven in de vrije natuur van de andere dieren?
De reeën hebben het arboretum aanvaard als een plek waar het goed
toeven is. De vele donkere, in bubbels samengeklonterde drollen duiden
in elk geval op regelmatig bezoek. Prachtig!
PS Op zondag 18 november kwam Jeanne Lam met buurtvereniging
Kasen onverwacht even aan bij ons arboretum; tussen de bomen zagen
we drie reeën wegspringen.
Braakballen van ….
Tegen de achtermuur van ons huis hangt een nestkastje waarin ieder jaar
druk gebroed wordt door pimpelmeesjes. De voortplantingsactie van dit
jaar is al weer geruime tijd voltooid. De mezenouders zijn met het jonge
grut vertrokken. Het nestkastje is weer tot rust gekomen. Tenminste, dat
denk ik. Totdat ik op een morgen een grijs balletje-met-punt recht onder
het (voormalige) mezenverblijf vind. In de dagen erna verschijnen er meer
balletjes op het balkon, in een cirkel van ongeveer een meter doorsnee.
Nu pas word ik nieuwsgierig en komt bij mij de prikkel op om te
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onderzoeken. Ik bekijk een van de balletjes, bestaand uit grijzig vel en
kleine botjes. Voor mij duidelijk: braakbal van een uil.
Wat hogerop in de straat in het weiland van Joop Schermerhorn staat een
oude kersenboom met een uilenkast, bewoond door een steenuiltje. In de
grote schuur bij de boerderij heeft jarenlang een kerkuil gezeten. Enkele
jaren geleden hebben uitgevlogen steenuilen zelfs enkele dagen in onze
tuin vertoefd. Ook een ransuil met jongen heeft enkele jaren tot de
bewoners van onze tuin behoord. Het kan niet anders of een of meer uilen
willen bij ons een territorium opbouwen. Mag van mij. Gaarne zelfs.
Ik maak Jacques Ummels, vogelaar en vooral roeken- en uilendeskundige, deelgenoot van mijn
waarnemingen en mijn conclusie. De
steenuilen van Joop Schermerhorn zijn op
drift geraakt en kloppen bij ons aan de deur.
De reactie van vogelvriend Jacques laat niet
lang op zich wachten. Een kort mailtje en
het is gedaan met mijn fantasieën over een
uilenarboretum. De braakballetjes zijn van
een torenvalk. Die vogel consumeert ook
muizen met huid (had ik in het balletje al
gezien) en haar. De onverteerde deeltjes
klonteren samen in een balletje dat op een
rustige zitplek naar buiten gekieperd wordt.
Deze keer was dat vanaf onze mezenkast.
Jammer, ik heb nog steeds geen uilen. Denk
ik: gelukkig maar, anders had ik die ook nog
naar Athene moeten dragen, zoals het
spreekwoord zegt. Maar…. in Griekenland
hebben ze wel wat anders aan hun kop.
De Floriade in Grubbenvorst
Vanaf het weekend van 19 augustus hebben Riekie en ik een aantal
dagen gekampeerd in Grubbenvorst. Riekie heeft zich aangemeld als
vrijwilligster in het Vogelnest, de stand van IVN op de Floriade. Bij onze
zoektocht naar een geschikte kampeerplek hebben we gekozen voor
camping Californië op amper anderhalve kilometer van de Floriade. Dat is
een afstand van niets en gemakkelijk te doen met de fiets.
Noord-Limburg is een mooi gebied om een tijdje te vertoeven. Vanuit het
zuiden komen we vaak langs als we naar Amsterdam of een ander gebied
in Nederland gaan maar halt houden in een plaats als Grubbenvorst is
minder vanzelfsprekend. Het duurde dan ook even voordat ik mijn
ruimtelijke oriëntatie op orde had en ik begreep dat Grubbenvorst rechts
van de A73 lag.
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Opvallend in Noord Limburg is de ruimte tussen de dorpen die nog een
extra dimensie krijgt met namen als Californië, America en Siberië. Meer
ruimte kun je je nauwelijks wensen. Bij de verkenning per fiets van dit
uitgestrekte gebied hebben we in Grubbenvorst-centrum bij herhaling een
arbopauze ingelast bij ijssalon Clevers. De zaak serveert heerlijk ijs
hetgeen duidelijk te zien is aan de vele bezoekers die op elk moment van
de dag met een zacht geroezemoes het terras bevolken. In de omgeving
zijn heel wat bezoekpunten zoals het kasteel- en moerasgebied
Kaldenbroek (een oude Maasarm die in beheer is bij het Limburgs
Landschap) en het rozendorp Lottum; aan de andere kant van de Maas
ligt Arcen met zijn kasteeltuin, thermale baden en een leuk, knus centrum
met restaurants te kus en te keur. In zo’n omgeving moet je fietsen om de
dreiging van (te veel) calorieën op afstand te houden.
Interessant was de boring naar warm aardwater in het gebied van
Californië op amper een kilometer van onze kampeerplek. Met het water
dat vanaf een diepte van ongeveer 2500 meter naar boven gepompt wordt
wil men een omvangrijk kassencomplex verwarmen.
Als geïnteresseerde ben ik op verkenning gegaan maar ter plekke niet
veel wijze geworden. De gangbare voertaal daar was er Pools, vermoed
ik.
Nu naar het Vogelnest op de Floriade waar Riekie een drietal dagen de
ziel van het IVN gaat uitdragen. Van thuis uit worden IVN-spelkaartjes,
stiften, papier, een egel en boomkikker meegenomen. Het zijn lange
dagen geworden met veel vertelwerk aan menig bezoeker om zijn
aandacht op onze vereniging te vestigen. Erg spannend is het paludarium
(een terrarium met moerassige omstandigheden) waarin een aantal
boomkikkertjes verblijft. De diertjes zijn geregeld goed te zien maar niet
altijd. Soms hebben ze genoeg van die spiedende ogen en duiken weg
achter en op de TL-buizen of tussen de vochtminnende plantenmassa.
Voor die momenten heeft Riekie een houten apparaatje met strijkstok: een
boomkikker-simulator.
Door de stok op een
bepaalde manier over
de kartelrug van de
namaakkikker te
raspen wordt zijn
lokgeluid perfect
nageaapt. De echte
mannenkikkers
reageren daar direct op
met hun goed zichtbare
keelblaas en produ49

ceren een duidelijk hoorbaar (keffend) geluid. Enthousiasme alom bij de
gasten die onmiddellijk vragen of en waar zo’n nepkikker te koop is. Niet
dus. Als troost ontvangen ze een kikkermasker van papier.

Natuurbeleving vraagt een actieve
opstelling. In de IVN-stand binnen
wordt de bezoeker uitgenodigd om op
een behangrol aan de letters IVN. een
ludieke invulling te geven. Als
voorbeeld: In Voor Natuur/ Ik Vrijwillig
Nog/ Is Voor Niets. Groot succes.
Iedere keer wordt er weer een andere
variant bedacht. Ook met de losse
spelkaartjes op tafel worden nieuwe,
soms stoute combinaties bedacht.
Verrassend instructief en creatief te
gebruiken om meer naams- en
logobekendheid van het IVN te
bevorderen, vindt een bestuurder van
het landelijk IVN en neemt een aantal
foto’s van Riekies speelse inzending.
Misschien iets om verder uit te
werken!
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Out of Grubbenvorst
Tijdens ons verblijf op de camping heb ik enkele malen de kaart van
Noord Limburg bestudeerd om het gebied beter te leren kennen. Bij dit
visuele priegelwerk viel mijn aandacht opeens op het woord ‘Moor’. Maar
dat tekstgedeelte was erg klein geschreven. Ik kon het niet aanstonds
terugvinden; wel het woord ‘veld’. Nu werd ik helemaal enthousiast. Moor
en veld dat kan niet anders dan Moorveld zijn. Zo geleidelijk aan werd de
samenhang van de tekstdelen mij duidelijk. De woorden waren los van
elkaar geschreven maar vormden samen duidelijk een plaatselijke
naamsvermelding. Bij onze tocht huiswaarts zijn we met een omweg over
Deurne gereden. En inderdaad, na enig zoekwerk hebben we een straat
gevonden die maar van één kant ingereden kan worden met de naam:
Moorveld. Dan is ons Moorveld toch duidelijk groter. Daar kun je nog
doorheen rijden.
Wat er in het Deurnse Moorveld te zien is: platteland met wat agrarische
bedrijven en woonhuizen.
Paul Notten, Moorveld
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

André Ament
Burg. Visschersstraat 78
6235 ED Ulestraten tel: 3644080

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

Sjo Meels
Vliek 8
6235 NR Ulestraten tel: 8501844

Werkgroep Publicaties

Huub Servais
Henri Dunantstraat 17
6235 AN Ulestraten - tel: 3642858

Werkgroep Vogels

Bert Merk
Past. M. Sterckenstraat
Meerssen – tel: 043 3644339

Werkgroep Wandelingen
en Excursies

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Zoogdieren

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Groene Brigade (Provinciaal milieuklachtennummer)
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied
(Dag en nacht bereikbaar, ook in weekend): 043-3617070
Email: groenebrigade@prvlimburg.nl
Bij zowel telefonische als e-mail melding kunt u vragen om
geheimhouding.
Mobielnr. Gerrit Lenting, Brigadier Groene Brigade Heuvelland
06-21836029
Email: g.lenting@prvlimburg.nl
Milieuklachten binnen de gemeente Meerssen
043-3661617 en 043-3661706 of marianne.schattenberg@meerssen.nl
(ook voor hondenoverlast, illegaal stoken en afval storten)
Vleermuizenmedewerker gemeente Meerssen
Christel Schepers 043-3661617
Voor vragen en/of overlast van vleermuizen.
Meldpunt openbare werken gemeente Meerssen: 043-3661888
Voor dringende storingen dag en nacht bereikbaar
Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis: 0800-0341
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte.
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
Bel bij overlast vliegtuiglawaai M.A.A. en AWAC’s: 043-3652020
Ma t/m vrij 9.00–14.00 uur, buiten deze tijden inspreken op het
antwoordapparaat (zelfde nummer).
Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid
(dag en nacht): 043 - 3216830
Bel bij verstoring en aantasting van flora en fauna.
Dierenambulance Zuidwest-Limburg: 043–3520454
Dode of gewonde dassen, ook bij verstoringen van dassenburchten:
Wim Ghijsen 043-3644976, E-mail: wim.ghijsen@gmail.com
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS
Deelname aan IVN – activiteiten is gratis, tenzij er extra kosten zijn en dus
ook worden vermeld.
Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
Er zijn geen verplichtingen gekoppeld aan uw vrijblijvende deelname.
Vertrektijden worden stipt gevolgd: wees dus niet te laat!
Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
Denk aan aangepast schoeisel, kleding en eventueel een versnapering
voor de stevige trek; buitenlucht maakt hongerig!
Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Onze afdeling staat open voor kritiek, opmerkingen, suggesties etc.
Wilt u meer informatie over een activiteit, kijk dan op onze internetsite
www.ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen,
coördinatoren of bestuursleden.

D’n Haamsjeut wordt gedrukt op duurzaam geproduceerd (FSC) papier
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