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VAN DE BESTUURSTAFEL
De zomer is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat jullie allemaal een
mooie (vakantie)periode achter de rug hebben. (Hoewel, gelet op de
grijze koppen die ik steeds in D’n Haamsjeut zie, betwijfel ik of het
gros van onze leden nog echte vakantie kent).
In deze periode zijn er niet zoveel activiteiten ondernomen in IVNverband. Wel is het programma voor de basiscursus Natuur en
Landschap opgesteld. Zie hiervoor elders in deze editie. Zegt het voort,
zegt het voort, zodat we veel aanmeldingen krijgen!!!
Sinds het uitkomen van de zomereditie zijn er twee bestuursleden (Wim
G. en Fred E.) door het volgen van de cursus Maaswerken toegetreden
tot het korps “ambassadeurs van de Maaswerken” en is Wim D. sinds kort
"Landschapsgids Zuid-Limburg". Van harte gefeliciteerd!
De belofte van de gemeente om de Biesenberg open te stellen is gestand
gedaan. Op 18 juni is (in aanwezigheid van diverse IVN-leden) dit gebied
officieel door de wethouder geopend. Nu nog snel werk maken van het
Ecoduct en we hebben weer fraaie stukken natuur met elkaar verbonden.
De nieuwe (uitbreiding van) de golfbaan Bunde is in de tussentijd ook
gerealiseerd; in goed overleg met IVN en gemeente is hierbij rekening
gehouden met de belangen van de natuur en landschap.
Verder bereikte ons het bericht, dat ons erelid Frans tijdens een reis met
het Rode Kruis een aanval van galstenen heeft gehad en enkele dagen in
een Overijssels ziekenhuis heeft moeten doorbrengen. Hier thuis volgt
nog een vervolgbehandeling. Namens het bestuur wens ik Frans heel veel
sterkte in deze vervelende periode.
En dan nu weer wat vrolijkers. Vanaf 1 september wordt het gebruikelijke
‘ritme’ van de woensdag-activiteiten weer opgepakt. Er staan interessante
onderwerpen op het programma. Ik hoop dan ook dat er weer veel
belangstellenden komen opdagen.
Tot slot is het vermelden waard dat onze jeugdgroep op 12 juni, ter
afsluiting van het activiteitenseizoen 2009/2010, een avontuurlijke tocht
heeft gemaakt in en rond het middeleeuwse kasteel Eyneburg in België.
Een verslag van deze tocht is verderop in deze Haamsjeut te lezen.
Tot in D´n Haamsjeut!
Huub Servais
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BASISCURSUS NATUUR EN LANDSCHAP
Het bestuur van IVN-Ulestraten heeft besloten om weer een
basiscursus Natuur en Landschap op te starten; dit om mensen de
gelegenheid te geven om de natuur in de eigen omgeving wat beter
te leren kennen.
De cursuscommissie heeft een interessant programma samengesteld en
enthousiaste docenten weten te strikken. Hieronder volgt de inhoud en het
programma.
Vier binnenlessen:
12-01-2011: Ontwikkeling van het leven
o.l.v. Wim Ghijsen
26-01-2011: Planten & Grensmaas (gecombineerd) o.l.v. Fred Erkenbosch
09-03-2011: Vogels
o.l.v. Jacques Ummels
23-03-2011: Amfibieën en reptielen
o.l.v. Wim & Els Derks
Zes buitenlessen:
22-01-2011: Landschap (omgeving Ulestraten
o.l.v. Wim Derks
05-02-2011: Grensmaas
o.l.v. Fred Erkenbosch
19-02-2011: Zoogdieren en hun sporen o.l.v. Wim Ghijsen en Els Derks
19-03-2011: Groeve ’t Rooth
o.l.v. Wim Derks
02-04-2011: Planten
o.l.v. Fred Erkenbosch
16-04-2011: Vogels
o.l.v. Jacques Ummels
De binnenlessen worden gegeven op Woensdagavond van 19.30 h tot
21.30 h in clublokaal D’n Haamsjeut.
De buitenlessen zijn op Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 h.
De kosten bedragen voor de leden van IVN-Ulestraten en van IVNMeerssen € 30,-- Niet-leden betalen € 35,-Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25 (in volgorde van
aanmelding).
Aanmelden kan bij de voorzitter Huub Servais (liefst per email):
Tel 043 3642858
Email huubenpaula@home.nl
Met vermelding van: uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
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IVN-JEUGDGROEP TERUG IN DE MIDDELEEUWEN
Ter afsluiting van het activiteitenjaar 2009-2010 heeft de IVNJeugdgroep Meerssen/Ulestraten op 12 juni 2010 een tocht naar de
middeleeuwen gemaakt. Als decor hiervoor was gekozen voor de
Eyneburg. Dit is een prachtige middeleeuwse burcht, die gelegen is
aan de bovenloop van de Geul in Hergenrath bij Kelmis (België). In
de volksmond wordt hij ook wel de “Emmaburg” genoemd, omdat in
oude verhalen verteld werd dat in de vroege middeleeuwen Emma,
een dochter van Karel de Grote, hier haar latere geliefde Eginhardt,
ontmoet zou hebben.
Aangekomen bij de poort van de
burcht werden wij begroet door ridder
Stephan en een van zijn monniken. Zij
gaven ons informatie over de
geschiedenis van de burcht en over
zijn bewoners door de eeuwen heen.
Natuurlijk moest eerst onderzocht
worden of wij de burcht wel binnen
mochten want, zo verklaarde de
ridder, het komt wel eens voor dat er
iemand met kwalijke bedoelingen door
de poort wil glippen, hetgeen natuurlijk
niet toegestaan kon worden. En zo
gebeurde het dat o.a. onze Joep aan
de bij de poort staande schandpaal
moest. Een kort onderzoek wees
echter uit dat hij niet met pek
overgoten hoefde te worden en dat hij
toch met de groep mee naar binnen
mocht.
Aangekomen op de binnenplaats
zagen we middeleeuwse
winkeltjes, een café, terrasjes, een
waterput en een kapel. In een
hoek op de binnenplaats was een
deur naar een groot gebouw.
Achter deze deur bevond zich een
gang. Op bevel van de ridder en
zijn monnik moesten wij door deze
gang lopen en aan het einde van
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de gang een trap afdalen. Via nog een gang kwamen we in een grote
gewelfde kelder, die slechts verlicht werd door een aantal kaarsen. Het
bleek de folterkelder te zijn met daarin een aantal folterwerktuigen, zoals
die destijds werden gebruikt om bandieten, heksen en andere ongure
lieden te straffen en bekentenissen te laten afleggen. Hoe dat allemaal
functioneerde werd op een tactische wijze aan de kinderen uitgelegd en
gedemonstreerd.

Na deze toch wel griezelig aandoende ervaring konden wij op verhaal
komen in een bovengronds gelegen vergaderkamer waar ook geluncht
kon worden. Marie-José had gezorgd voor tientallen gesmeerde/belegde
broodjes en krentenbollen, die met diverse soorten frisdrank genuttigd
konden worden. Hierna leidde ridder Stephan en zijn monnik ons naar de
burchtkapel, waar zij ons uitleg gaven over de functie en het gebruik van
een kapel in vroeger tijden. Ook vertelde hij meer over de heimelijke
ontmoetingen van de eerder genoemde Emma, de dochter van Karel de
Grote en haar geliefde Eginhardt.
Vervolgens werd de hoge toren van de burcht via een smalle wenteltrap
beklommen. Boven aangekomen hadden wij een prachtig uitzicht op het
burchtcomplex en de omgeving. Ook konden wij de indrukwekkende
houten dakconstructie van de toren bewonderen, waar helemaal bovenin
een kerkuilengezin woonde.
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Hierna togen we met z’n allen naar een van de buitenterreinen van de
burcht, waar de kinderen hun schietkunst met een handboog konden laten
zien. Tenslotte demonstreerde ridder Stephan met twee van zijn lijfeigenen nog een aantal middeleeuwse vechttechnieken met zwaarden,
lansen e.d.

De taalproblemen (de burcht ligt in het Duitstalige deel van België) werden
voortreffelijk ondervangen door de Übersetzungen van Jacco. Jammer
was het dat het vrijwel de hele dag regende.
Mede namens de leiders van de jeugdgroep,
Wil Dohmen.
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IVN JEUGDGROEP IN DE GEMEENTE MEERSSEN
PROGRAMMA 2010 – 2011

11 september 2010
Boerderijmuseum Schimmert: team
Start: IVN-lokaal d’n Haamsjeut Ulestraten.
9 oktober 2010
Natuurwerk rond de IVN hut: team m.m.v. Gerard Willems en andere
gidsen.
Start: IVN-lokaal (pand museum) Markt 27A, Meerssen.
Extra avondbijeenkomst i.v.m. Nacht van de nacht.
Vrijdag 29 oktober 2010
Sterren kijken: team m.m.v. Gerard Willems.
Start: IVN-lokaal (pand museum, Markt 27A, Meerssen.
Van 18.30 tot 21.00 uur ouders mogen ook meegaan.
13 november 2010
Herfst activiteit: team m.m.v. Marie-Jose Steyns.
Start: IVN-lokaal d’n Haamsjeut Ulestraten.
11 december 2010
Natuurspel: team m.m.v. Will Voncken.
Start: IVN-lokaal (pand museum) Markt 27A, Meerssen.
8 januari 2011
Dierensporen in de winter: team m.m.v. Wim Ghijsen en Fred Erkenbosch.
Start: IVN-lokaal d’n Haamsjeut Ulestraten.
12 februari 2011
De kinderboerderij m.m.v .Miriam Schuijling.
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Start: IVN-lokaal (pand museum) Markt 27A, Meerssen.
12 maart 2011
Paddentrek: team m.m.v. Paul Abels en Els Derks.
Start: IVN-lokaal d’n Haamsjeut Ulestraten.
9 april 2011
Lente activiteit in de Dellen: team m.m.v. Leo Voragen.
Start: IVN-lokaal (pand museum) Markt 27A, Meerssen.
14 mei 2011
Water en grind: team m.m.v. Els en Wim Derks.
Start: IVN-lokaal d’n Haamsjeut Ulestraten.
11 juni 2011
Jaarafsluiting
Verrassing!: team
Start: IVN-lokaal (pand museum) Markt 27A, Meerssen.
Aanmelden of Afmelden jeugdlidmaatschap en nadere informatie over de
Jeugdgroep:
IVN Meerssen: Jeanne Lam, telefoon 043 - 3649012 of
thijslam@hetnet.nl
IVN Ulestraten: Marie-Jose Steyns, telefoon 045 - 4041639
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ZOMER 2010
Wat hebben we lang moeten wachten op voorjaar en warmte. De
winter leek van geen wijken te weten en bleef ons maar trakteren op
nog meer vrachten sneeuw en flinke vorst. Grote hoeveelheden
prachtige witte sneeuw. We genoten ervan maar naargelang de
winter vorderde, werd het één vieze zwarte brij en konden de
zoutfabrieken de productie van dit “oplosmiddel” niet meer aan. Veel
auto’s belandden voortijdig op de schroothoop en de E.H.B.O.posten draaiden overuren vanwege de vele botbreuken, opgelopen
door de gladheid.
Eindelijk was er dan toch de zon en koesterden we ons als een poes in de
heerlijke warmte en voelden onze botten al niet meer zo heel stram aan.
We keken de plantjes bijna uit de grond omdat de natuur toch wel drie
weken later was dan andere jaren.
Wanneer het voorjaar wordt, maakt zich een bepaald gevoel van de mens
meester. In hun binnenste begint het te borrelen in het vooruitzicht wat er
staat te gebeuren. De een verheugt zich op de bloemen, de ander op zijn
gezaaide groenten en menigeen kijkt vol verwachting uit naar de
welverdiende vakantie. Ik heb steeds de neiging om in het veld al mijn
niet-geuitte gevoelens eruit te gooien. Meestal blijft het bij die neiging, je
zou eens voor gek verklaard worden. Parochies zijn druk in de weer met
alles in gereedheid te brengen voor de processie waarin God wordt
gedankt voor alle goede gaven het afgelopen jaar ontvangen.
Huismoeders strijken de maagdenkleren op en de strooimandjes voor de
allerkleinsten worden met de mooiste bloemen gevuld. Schutterij, fanfare
en harmonie oefenen met grote ijver om maar goed voor de dag te
komen. Buurtverenigingen organiseren allerlei activiteiten, kortom het
gonst en bruist in alle steden en dorpen.
In juli kondigde zich de eerste hittegolf aan met aan het einde daarvan de
bijbehorende stormen en hevige regenbuien. Veel bomen legden het
loodje en het zal jaren duren eer het oude aanzicht weer een beetje terug
is. Bomen groeien immers niet zo hard.
We hebben wat afgepuft en al gauw vonden we dit ook weer "te". Ik
verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik op het heetst van de dag
voor de ventilator van enige verkoeling kon genieten en beklaagde de
mensen die moesten werken.
Vanaf de bank leefde ik intens mee met de wielrenners die in tegenstelling
tot de tennissers, voor een habbekrats, zich afbeulden in hun gevecht met
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de Alpen en Pyreneeën. Hoe ze überhaupt bij aankomst aan de finish nog
een woord konden uitbrengen is me een raadsel.
Wimbledon en W.K voetbal trokken aan ons voorbij. Nederland was
oranje gekleurd en in de meest rare outfits volgden velen alle wedstrijden.
Er werden weddenschappen afgesloten en menig burgervader had
stiekem angst in het hart, vanwege de grote mensenmassa in de steden,
mocht Nederland winnen. De M.E werd in het geheim paraat gehouden.
Voor veel mensen bestond geen wereldproblematiek meer, aan recessie
en kabinetscrisis werd niet gedacht, als de wereldbekende octopus maar
de uitkomst goed voorspelde. In ons land leek het soms alsof de Cup al
"binnen" was. Helaas, het mocht niet zo zijn. Door die laatste tegengoal
was de droom uit en gingen de supporters ontredderd, ontgoocheld en
wat nog meer zij, in alle rust naar huis, hoedjes, maskers en vuvuzela's
vertrapt achterlatend. Geen enkele wanklank , zodat de burgemeesters
opgelucht adem haalden en de M.E. kon inpakken. Wat een goaltje zoal
doen kan.
Ik heb weer mogen genieten
van een broedend
koolmezenpaar en ik
wachtte op het uitvliegen
van de jonkies. Verdekt
opgesteld hield ik iedere dag
het kastje in de gaten, tot ik
op een dag een van mijn
katers een kleintje zag
oppeuzelen. Ik heb er de
hele dag last van gehad
maar ja, dit is nu eenmaal
de natuur. Ik begrijp alleen
niet hoe hij het vogeltje
gevangen heeft, omdat
meesjes toch meteen
wegvliegen en niet over de
grond lopen. Ik verwonderde
me weer over het materiaal
wat gebruikt was voor het
nestje. Een stukje plastic,
veertjes, mos, haren van de
gewraakte poes, een rode
wollen draad. Wat zit er toch
een wijsheid in zo’n beestje.
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Enige weken geleden heb ik een klein moerasje aangelegd en was verrukt
toen 's avonds al twee kikkers in een hoekje zaten. Er leeft nu weer iets in
mijn tuin. Toen mijn kater Sam voor de eerste keer ging drinken, schoof
hij, je zou haast zeggen, op handen en voeten achteruit, zo was hij
geschrokken van zijn spiegelbeeld.
Als de avond valt hoor ik gesnuif en gepuf in de struiken en komen twee
volwassen en een kleine egel zich te goed doen aan de kattenbrokjes,
drinken nog een hele poos en verdwijnen weer, met achterlating van wat
zwarte drolletjes, in het nachtelijk duister.
Het is eind Augustus en de rust keert weer. De meesten zijn thuis van
vakantie, al of niet een succes en de kinderen gaan weer naar school. In
veel tuinen worden de laatste braadworstjes en karbonaadjes gaar
gebrand. De organisatoren van Pinkpop, weide- en schuttersfeesten tellen
voldaan hun opbrengst en drinken zich nog inne.
Ut woar weer good, dit joar.
Groetjes
Lies Kleintjens
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OOIEVAARS OP HET DAK VAN DE PASTORIE
Ook vermeldenswaardig is de waarneming die mw. Josefien ClaesssensKurvers (zus van Lei) donderdag 5 augustus deed: een zevental
ooievaars streken neer op het dak van de pastorie aan de pastoor van
Eijsstraat. Nee, nee, niet wat u denkt, ………. niks aan de hand verder,
ook in de directe omgeving is niks bezorgd.
De beestjes waren kennelijk aan een korte pauze toe. Na een poos zijn ze
weer op de wieken gegaan en aangesloten bij een groep overvliegende
soortgenoten, die zuidwaarts trokken.
Ook in Noorbeek, zo melde de krant van vrijdag 13 augustus, is een groep
ooievaars neergestreken en wel op de Sint Brigidakerk om te
overnachten.
Zaterdagavond 14 augustus is er door Leo Kurvers, rond 20.15 uur nog
een groep van zo’n tiental ooievaars gespot boven Stein. Deze trokken
eveneens richting het zuiden.
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EEN PIMPELMEZENFAMILIE: JAAR 2010
Kennismaking
Rond ons huis heb ik een viertal mezenkastjes opgehangen; de
opening niet op het Westen om het mezenbroed te behoeden voor
een nat (veren)pak. Ieder jaar worden de kastjes in de loop van de
winter gecontroleerd en worden de oude nesten verwijderd. Bij deze
schoonmaakbeurt kom je ook te weten hoeveel kastjes bewoond zijn
geweest. Afgelopen zomer: 3 stuks. Dat is een score van 75% en
daarover ben ik dik tevreden. Bij de jaarlijkse pensioen of
loonverhoging doen we het qua percentage met veel minder.
Bewoners zijn de kool- en de pimpelmees waarbij ik de indruk heb
dat de pimpel het wat beter doet.
Het mezengezin
Ieder jaar in de loop van de maanden
maart/april worden de nestactiviteiten
opgestart. Mannetje en vrouwtje vliegen
druk af en aan om alle mosjes en
veertjes een plek te geven in het
nestkastje. Eind april/begin mei worden
de eitjes gelegd. Het vrouwtje gaat
broeden en het mannetje kan zich in
stilte voorbereiden op de drukke dagen
vanaf het moment dat de jongen
uitkomen. Drukke dagen! Dat mag wel
gezegd worden. Dit jaar heb ik de
vliegactiviteiten van een echtpaar
pimpelmezen gevolgd. Een keer op een
ochtend en een andere keer op een
middag heb ik gedurende een kwartier
het aantal vliegbewegingen van de
ouders geteld. En in dat tijdsbestek van
15 minuten komen de mezen 26 maal met een volgeladen snavel naar de
kast gevlogen. Soms is er maar één rupsje in de snavel te zien maar
regelmatig zoals bijgeplaatste foto laat zien, komt een van de mezen met
verschillende rupsen bij elkaar naar het nest gevlogen. Een stortvloed van
rupsen daalt over de jonge meesjes heen. Met de dubbele vrachten (meer
dan een rupsje per vlucht) levert dat in een kwartier wel 30 tot 35 rupsen
op. Daar heb je een klein schoteltje al aardig mee gevuld. Een rekensom:
bij 14 vlieguren per dag en een vangst van 120 rupsen per uur zorgen de
mezenouders voor de aanvoer van 1680 rupsen per dag. Nu zal dat getal
misschien wat te royaal zijn. Maar buiten kijf staat dat in zo’n mezennest
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met 5 tot 8 of nog meer jongen een grote hoeveelheid voedsel
noodzakelijk is. De dagelijkse 14 vlieguren zijn wellicht ook wat ruim
begroot. Want zowel bij het begin als het eind van de dag zijn de vogels
minder actief en lijkt het wel of ze nog niet ‘op’ of al naar bed zijn.

Hééél vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde, moest ik ’s morgens in
alle vroegte het kersenkanon aanzetten. Uit die tijd herinner ik me dat er
om 4 uur ‘s morgens bij zonsopkomst (nog geen zomertijd destijds)
slechts enkele vogels zoals gaai, lijster, houtduif of wielewaal te zien of te
horen waren. Pas vanaf half zes in de vroege ochtend meldden zich de
spreeuwen in groepsverband. Dan was het gelijk raak. ’s Avonds neemt
het vogelleven al voor negenen af en komt de voedselbrug tot stilstand.
Dan moet het aantal dagelijkse vlieguren van veertien naar beneden
bijgesteld worden. Overigens, de ouders mezen slepen niet alleen
voedsel aan. Om de zoveel vluchten komt een van de ouders met een
poepje in de snavel naar buiten gevlogen en verdwijnt daarmee tussen
het groen. De mezen hebben het toilet dus nog altijd buitenshuis. Net als
wij … vroeger.
Opmerkelijk is dat er tussen de ouders een verschil in voeden is. De ene
mees duikt in volle omvang het nestkastje in. De andere oudermees heeft
daar duidelijk geen trek in. Die vindt het te druk of te benauwd binnen in
het kleine hokje. Hij/zij klampt zich vast aan het vlieggat of gaat op het
stokje vóór de invliegopening zitten, duikt even naar binnen, distribueert
een gedeelte van de rupsenvoorraad en is gelijk weer buiten. Die
handeling wordt daarna twee tot driemaal herhaald totdat de
voedselvoorraad op is.
Vooral in de laatste fase dat de mezenkids verzorgd werden, hebben we
regelmatig gekeken in de hoop de jonge vogels te zien uitvliegen. Iedere
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keer weer kopjes voor de opening die hoe langer hoe verder naar buiten
buigen; zó ver dat ik dacht: dadelijk tuimelt er eentje naar beneden. Het
gedrag van de jonge vogels verraadt een diepe hunkering naar de vrijheid
buiten het vogelkastje.
Naar beneden tuimelen is niet gebeurd. En die andere wens van ons om
de vogels te zien uitvliegen is ook niet in vervulling gegaan. Opeens
waren de jonkies met het geluid dat zij maken er tussen uitgepiept.
Collega waarnemer Paul Abels heeft in dit opzicht meer geluk of meer
geduld gehad. Hij heeft in de vakantie mezen wél zien uitvliegen. Hem is
opgevallen dat de mezenouders onverbiddelijk waren op het moment dat
zij de jongen voldoende volwassen achtten om uit te vliegen. Zij gingen
met voedsel in hun bek in de nabijheid van het vogelkastje zitten en
tartten de jonge vogels zo om het voedsel al vliegend te komen ophalen.

Zo is dit mezenverhaal een co-productie van Paul Abels en
ondergetekende. We hebben allebei in dezelfde tijd een mezengezin zien
uitgroeien tot een grote familie. Paul heef de foto’s bij dit artikel gemaakt
van zíjn mezen en ik heb de tekst geschreven aan de hand van de
Moorveldse nederzetting. Een moderne vorm van symbiose.
Foto’s: Paul Abels, Bunde,
Tekst : Paul Notten, Moorveld.
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NATUURONTWIKKELINGSPROJECT “BIESENBERG”
Op vrijdag 18 juni was het dan zover. De gemeenschap van Meerssen
werd een prachtig natuur- en wandelgebied rijker. Nadat in de
kantine van camping d’n Uul achtereenvolgens wethouder de Jong,
de vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en het IKL
(Instandhouding Kleine Landschapselementen) aan het woord waren
geweest, werd het gebied symbolisch geopend door een hangslot te
openen. De actieve rol van de gemeente Meerssen bij dit project
werd door iedereen geprezen.
Na het officiële gedeelte
gingen tachtig mensen
verdeeld over drie
groepen met ervaren IVNgidsen naar het nieuwe
natuurgebied. Tijdens
deze wandelingen bleken
de deelnemers bijzonder
verrast over het gebied
met mooie vergezichten
vanaf de Biesenberg (in
de volksmond “de
Biesberg”). Zo had men
een prachtig uitzicht over
het dal van de Watervalderbeek naar het Vliekerbos, Raar, de Dellen en
de Observant bij Maastricht. In dit gebied ziet men de diverse
Maasterrassen en het samengaan van de Vliekerwaterlossing en de
Watervalderbeek (bij het gebied “In
de twee beken” genaamd richting
Waterval).
Het gebied Biesenberg is een echt
struingebied voor wandelaars die de
natuur een warm hart toedragen. Het
is gelegen onder het gehucht
Schietecoven bij Ulestraten,
tegenover de weilanden van
kasteelpark Vliek. Het gebied wordt
omsloten door de weg van Ulestraten
naar Meerssen, de Hekstraat en de
Putstraat. Het te bewandelen gebied
ligt ongeveer op 100 mtr.+ NAP,
Schietecoven op 108 mtr.+ NAP. Het
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gebied is tussen de ingangen Hekstraat en Putstraat 740 mtr. lang. Het
natuurgebied Biesenberg heeft drie ingangen die via klaphekjes te
bereiken zijn, namelijk (1) in de Putstraat bij camping “D’n Uul”, (2)
bovenaan de Hekstraat en (3) in Humcoven langs de grote weg ongeveer
tegenover de weg
naar Waterval. Hier
staan ook de
informatie-borden.
Deze tonen
algemene informatie
over het gebied en
de regels voor de
bezoekers.
Opmerkelijk feit is
dat het
informatiebord bij de
laatste ingang al voor
de opening was
gestolen.
De wijze waarop met dit nieuwe natuurgebied wordt omgegaan is
afgestemd op de belangen van de natuur, de recreatie en de landbouw.
Dit mag zeker uniek genoemd worden en is daardoor een voorbeeld voor
toekomstige projecten.
Het natuurgebied de Biesenberg is een schakel tussen de verschillende
verbindingszones van het Plateau van Schimmert, Kalverbos en de A2. In
het kader van de Herinrichting Centraal Plateau is het mogelijk geweest
gronden in eigendom te verwerven. De geplande ecoducten bij de
Kruisberg zorgen voor een verbinding met de Bunderbossen en het
Geuldal. Ook doorgangen zoals tunnels onder wegen voor dieren zoals
vos, konijn, das en amfibieën zijn in dit plan geregeld en wachten op
uitvoering. Zo worden de barrières ook voor deze groep opgeheven. Er
zijn in 2007 ca. 2800 nieuwe bomen en struiken aangeplant in de nieuwe
verbindingszone Biesenberg. Het kappen en rooien van soorten die hier
niet thuis horen, zoals de Amerikaanse eik en de woekeraar Amerikaanse
vogelkers (bospest). Van de Amerikaanse vogelpest worden houtrillen of
houtwallen aangelegd die door de dieren kunnen worden gebruikt om te
fourageren(vogels), schuilen, wonen (egels) en broeden. Het is een
bolwerk van insecten tussen deze boomstronken, een heel belangrijk
ecosysteem. De schimmels die er zich op vestigen zorgen voor een snelle
afbraak en nieuwe belangrijke grondstof voor de bodem (kringloop). De
stobbenwallen van de Amerikaanse eiken dienen ook voor schuilplaatsen
o.a. voor amfibieën. Het is niet zo dat het gebied door deze houtwallen en
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omgevallen bomen er onverzorgd of verwilderd zou uitzien. Het heeft een
belangrijke functie voor de biodiversiteit in dit gebied. Er is dus bewust
voor gekozen.
Ook is in het
gebied een vijver
aangelegd
(Hekstraat ingang)
voor de amfibieën.
Deze wordt door
kwelwater gevoed.
In de omgeving
zijn enkele
stapelmuurtjes
voor de
vroedmeesterpad.
Tijdens de
wandeling op 18
juni zagen we de
kikkervisjes. De planten in de vijver bloeiden volop. In deze omgeving
liggen ook de volkstuintjes van mensen die al jaren op deze plek hun
mooie hobby uitoefenen en al één waren met de natuur in deze omgeving.
Sinds de aanplant en aanleg in 2007 is niet alleen bewondering maar ook
verwondering voor al dat moois wat er nu al is te zien bij de Biesenberg.
De meeste aangeplante bomen en struiken groeien goed. De hondsroos
staat al in bloei en diverse planten hebben al hun plek gekozen.
Het gehucht Schietecoven ligt op een hoogterras (St. Pietersbergterras)
van de Maas die hier in vroegere tijd (0,5-0,7 miljoen jr. geleden)
stroomde. Deze rivier heeft hier een grindpakket van meters dik
neergelegd. Op dit grindpakket in de helling heb je een andere
plantengroei dan op de lösslaag op het plateau of het vochtige beekdal
van de Vliekerwaterlossing. Elk kiemplantje vestigt zich op de plek die
voor hem geschikt is. Dat verschilt per soort. Aan de rand van het plateau
op de schrale helling van de Biesenberg, stond vroeger massaal de brem
(ginster), familie van de vlinderbloemen. In het verleden gebruikten
mensen van Schietecoven deze brem voor het maken van bezems.
De vruchtbare lösslaag die op het grind lag, is gedeeltelijk van de steile
helling afgespoeld en ligt nu onderaan waar de landbouw actief is.
Het gebied gaat deels onderhouden worden door een schaapskudde
(honden aan de lijn) die door hun selectieve graasgedrag boomopslag
tegengaan en mooie bloemrijke grasvegetaties leveren. Ook zorgen ze
voor verminderen van brandnetels en distels. Dit komt bodemstructuur ten
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goede. De schapen verspreiden ook via hun vacht de zaden van planten
door het gebied. De 15 schapen die hier grazen zijn van een oud
Nederlands zeldzaam schapenras, namelijk de Zwartbles. De kop heeft
een kenmerkende witte bles, de wol is zwart of bruin. Ze blijven in dit
gebied totdat er geen voedsel meer is. De oppervlakte van het
begrazingsgebied is ca 1,6 ha.

Aan de overzijde in de weiden van kasteelpark Vliek graast sinds 2009,
vanaf het voorjaar tot in de herfst, ook een bijzonder runderras de
“Lakenvelders”. Ze zijn geheel rood of zwart, met alleen een wit laken
over het lijf en vanaf de Biesenberg duidelijk zichtbaar.
Ook de wissels en sporen van de das, vos en ree zijn duidelijk zichtbaar.
Zij hebben hier hun burcht, hol of leger. Het onderhout van het bosje
ingang Putsraat (o.a. hazelaar, iep) werd vroeger gebruikt als “stiepen”
voor de ondersteuning van de zwaar dragende appelhoogstam, die hier
tot de jaren 1951-1952 heeft gestaan. Later werd hiervoor dennenhout
gebruikt. De appelhoogstam bestond uit Goudrenette, Belle Fleur,
Sterappel, Keuleman en Franse Zoere. Ze stonden vanaf de Putstraat tot
aan de twee zitbanken (ingang) richting Humcoven en behoorden bij
Landgoed Vliek. Nu wordt er onderaan het natuurgebied aan landbouw
gedaan met gewassen zoals tarwe, maïs of bieten. Zoals eerder gezegd
in dit gebied is er plaats voor natuur, landbouw en recreatie.
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Op oude kaarten uit 1813 wordt de naam Biesenberg al genoemd, de
naam zou afkomstig zijn van het woord bies(t) of koebeest. Het zou een
verwijzing zijn naar het beweiden met koeien, waarschijnlijk heeft de
naam Kalverbos (toen Calverberg), grenzend aan de Biesenberg aan de
andere zijde van de Hekstraat( toen Bockstraat), ook hiermee te maken.
Tijdens de wandeling kwamen de inwoners van Schietecoven met oude
verhalen, zoals de voetpaden die door dit gebied liepen (op de kaart 1813
duidelijk zichtbaar).De mensen van Schietecoven gingen vroeger via de
Putstraat, die toen nog een kiezelweg was, water halen bij de bron(put) in
het kasteelpark Vliek. Deze plek was in de jaren ’70 van de vorige eeuw
tijdens werkzaamheden in het park weer even zichtbaar.

Er is nog veel meer over dit prachtig gebied te schrijven, maar het leuke is
dat u nu zelf kunt gaan kijken hoe het zich ontwikkelt in de komende jaren.
Onze beide IVN-afdelingen kunnen hierbij van groot belang zijn om een
vinger aan de pols te houden en door middel van educatie nog meer
begrip en draagvlak kweken voor dit prachtige gebied. Zeker voor de
jongeren onder ons (en vooral onze gezamenlijke jeugdgroep), die straks
gaan zien hoe het “uiteindelijke” eindresultaat” van dit gebied zal zijn. Ze
kunnen de nieuwe natuur ontdekken en ervaren als een stukje van hun
zelf.
In 2011 wil ik via een presentatie het natuurgebied “de Biesenberg”
opnieuw voor het voetlicht brengen.
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Tekst en foto’s: Fred Erkenbosch.
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DE VARKENS IN ONZE FLORA
Eind mei waren we met een groepje aan het inventariseren in mijn
woonplaats Liempde in Brabant. Op een stukje land dat
waarschijnlijk afgelopen winter omgewerkt was, vonden we een fris
groen plantje. Het groeide heel laag en een beetje als een grondster,
dus vanuit één punt alle kanten op. De blaadje waren klein en heel
diep ingesneden. Het geheel maakte een heel fijne, kwetsbare indruk.
Wij wisten het niet, maar gelukkig zat Bert een paar meter verder een
ander plantje te bekijken. Bert weet “alles’’ van planten in onze
omgeving en is dus onze steun en toeverlaat bij het inventariseren.
Maar zelfs Bert moest even nadenken en toen: varkenskers! Nog
nooit van gehoord.

Varkenskers
Varkenskers dus. Op internet kun je alles vinden als je maar weet wat je
moet zoeken. Varkenskers hoort bij de kruisbloemen en komt in ons land
zelfs in twee soorten voor de grote en de kleine. De “onze” was de kleine
varkenskers (Coronopus didymus). Deze plant is afkomstig uit ZuidAmerika en is bezig om een groot deel van de wereld te veroveren. In
Nederland werd hij al eind 18e eeuw gemeld maar pas de laatste tientallen
jaren breidt kleine varkenskers zich hier sterk uit. Waardoor de plant zich
nu zo sterk kan uitbreiden is niet duidelijk, maar tegenwoordig kun je de
plant overal in het land tegenkomen. Alleen in het noorden en op de
Waddeneilanden moet de plant nog wat terrein veroveren.
De grote varkenskers lijkt op de kleine maar is behalve groter ook veel
grover van structuur. Verrassend is dat deze plant afkomstig is uit het
gebied rond de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, veel dichterbij dus.
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Maar toch is grote varkenskers veel zeldzamer bij ons dan de kleine en
vooral te vinden in de kustgebieden. Ik ga dus verder met de kleine
varkenskers.
Waarom de naam van de plant aan varkens refereert is me niet duidelijk.
Net als de Latijnse naam die ‘kraaienpoot’ betekent, zal het wel betekenen
dat de mensen er weinig goeds aan hebben kunnen ontdekken. Maar het
kan ook zijn dat de stank van de plant sommigen aan varkens heeft doen
denken. Op internet vergeet men nooit te melden dat de plant stinkt maar
toen wij de plant vonden is ons geen luchtje opgevallen. Ik ben
teruggegaan om te ruiken (en om foto’s te maken van de bloei) en ik rook
niets behalve als je de plant kneust en dan valt het ook nog wel mee,
maar de plant ruikt inderdaad niet lekker.
Bij mijn tweede bezoek bloeide de plant. Uitbundig zelfs, maar de
bloemetje zijn groen en zo minuscuul (ca 1 mm) dat ze zelfs in de grote
aantallen niet opvallen. De bolletjes op de foto zijn de zaden, steeds met
twee in een zgn. hauwtje; de
bloemen zitten boven op de tros.
Volgens de boeken zitten in de
bloemen vier mini-kroonblaadjes
(het is tenslotte een kruisbloem) en
twee meeldraden, maar ik kon ze
niet zien met het blote oog.
Misschien moet ik nog een keer
terug met de loep.
Kleine varkenskers oogt erg
kwetsbaar maar ze kan goed voor
zichzelf zorgen. Ze geldt zelfs als
tredplant! Dat wil dus zeggen dat ze
dicht geslibde grond voor lief neemt
en het ook overleeft als wij er af en
toe eens met onze grote platvoeten
op gaan staan. Maar waarschijnlijk
de sterkste kant, is de reproductie.
Kleine varkenskers heeft maar een
paar weken nodig om van een
zaadje tot bloei en nieuw zaad te
komen. Dus als een terrein kaal wordt gemaakt, kan kleine varkenskers dit
zeer snel koloniseren. De enige rem is nachtvorst, dan is alle varkenskers
verdwenen. Tot de zaadjes weer kunnen kiemen.
Varkensgras
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We hebben in onze flora ook een inheems varken: het varkensgras
(Polygonum aviculare). Varkensgras is natuurlijk geen gras maar een
veelknopige. Een beetje grijsgroen van kleur, vaak met wat rood
verkleuring. We zien de plant meestal plat op de grondliggend in een
stermodel net als de varkenskers en beide kunnen op die manier een flink
oppervlak bedekken. Botanisch hebben varkenskers en varkensgras niets
met elkaar te maken maar ze groeien dus op vergelijkbare manier en ook
op vergelijkbare plaatsen: het zijn allebei tredplanten. Varkensgras is
misschien wel onze meest algemene tredplant, mogelijk dat grote
weegbree nog meer voorkomt.
Van de naam varkensgras heb
ik ook altijd gedacht dat het een
soort scheldnaam was voor een
plant die nergens voor deugde.
Maar dat blijkt niet juist te zijn.
Varkensgras werd gegeven aan
varkens die niet goed groeiden
of niet wilden eten. Of het hielp
vermelden de bronnen niet maar
het zou wel de naam verklaren.
De Latijnse naam bekent zoiets
als ‘veelknopige voor de
vogeltjes’ en refereert waarschijnlijk aan de vogeltjes die
het zaad pikken.
De plant heeft een hele boel
namen in onze taal en in de
landen om ons heen maar
namen met varkens komen
overal voor. Dus het gebruik als
varkensmedicijn zal overal wel
bekend zijn geweest.
Verrassend vond ik de
Amerikaanse naam “prostate
knotweed”: wat heeft
varkensgras met de prostaat te maken? Niets dus, het moet dan ook zijn
“prostrate” en dat Engelse woord betekent platliggend! Maar de fout komt
veel voor op internet en zo brengen ze een oudere man op vreemde
gedachten.
Varkensgras is klein, onopvallend en lijkt botanisch weinig interessant.
Maar toch heeft het de botanici met een ingewikkeld probleem
opgezadeld sinds ze naar de chromosomen zijn gaan kijken. Varkensgras
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heeft 10 verschillende chromosomen en gebruikelijk is dan dat het
stuifmeel en de eicel ieder één set van 10 hebben (haploïd) en dat de
plant zelf twee sets heeft (2x10 of diploïd). Deze vorm van varkensgras
komt voor aan de Middellandse Zee en in Azië. Wij hebben hier twee
andere soorten met 4x10 (tetraploïd) of 6x10 (hexaploïd) chromosomen.
Waarom? Meestal zijn planten met 4 of 6 sets chromosomen groter en
robuuster maar dat lijkt hier niet het geval. Nog sterker, de botanici zijn
niet in staat om op het oog te onderscheiden welke soort ze voor zich
hebben! Kortom we weten zeker dat we twee soorten varkensgras hebben
maar voorlopig doen we maar net of het één soort is want we kunnen het
verschil niet zien! Dit moet frustrerend zijn voor de een plantensystematicus. Maar ze hebben al wel Latijnse namen bedacht voor de
twee soorten
Nog even over de bloemen. Ze zijn vreselijk klein, maar gelukkig iets
groter dan bij varkenskers en net zo’n beetje zichtbaar voor het blote oog.
En ze zijn mooi, de bloemen: een heel klein kelkje rood en wit en rode
bloemkoppen in de bladoksels. Zeker eens naar kijken, liefst met de loep
natuurlijk. Misschien kan een kweker eens proberen om een 12x10 of een
16x10 variant te kweken want meer chromosomen sets geeft meestal
grotere bloemen.
Varkenskervel
Varkenskervel is een groep binnen de schermbloemfamilie. In Nederland
hebben we twee vertegenwoordigers: melkeppe en karwijvarkenskervel.
Ik moet eerlijk zeggen dat witte schermbloemen niet mijn sterkste kant
zijn. Wat dat betreft, heb ik geluk met dit artikel want ook de gele
kruisbloemen vind ik ingewikkeld en de veelknopigen hebben ook een
moeilijke hoek, maar daar heb ik net geen last van bij de besproken
planten. Maar bij de varkenskervel wel, dus ik houd het maar kort: dingen
overschrijven uit de boeken heeft weinig zin. Overigens, waarom bij deze
planten naar varkens wordt verwezen hebben de boeken en internet me
niet kunnen vertellen, want die informatie schrijf ik natuurlijk wel over.
Beide soorten varkenskervel hebben hele fijn gedeelde bladeren waar de
“kervel” in de naam op wijst. Melkeppe kun je eigenlijk overal tegenkomen
waar het wat moerassig is, behalve in Zuid-Limburg. Terwijl
karwijvarkenskervel veel zeldzamer is maar net wel voorkomt langs de
Maas en zijn zijtakken in Zuid- en Midden-Limburg. Karwijvarkenskervel is
daarmee het zeldzaamste varken in onze flora en staat op de rode lijst.
Dus mocht u hem tegenkomen (en herkennen): met respect behandelen
ook is al het een varken.
Jan van Dingenen
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PARASIETEN
In het Natuurhistorisch Museum in Maastricht is een bijzondere
tentoonstelling ingericht. De titel is PARASIETEN.
Mensen beschouwen parasieten als de klaplopers van de natuur. Het zijn
profiteurs, die ten koste van andere planten of dieren (en ook de mens) op
slinkse wijze hun kostje bij elkaar scharrelen. Dit gegeven maakt de
biologie van parasieten even fascinerend als weerzinwekkend. Denk
daarbij aan lintwormen, steekmuggen, horzels, enz.; maar ook
maretakken zijn halfparasiterende planten en dus op de tentoonstelling te
zien.
Ga u dus verbazen, huiveren, bibberen en griezelen door een bezoek te
brengen aan deze tentoonstelling, die u kennis laat maken met profiteurs,
meelifters, uitzuigers en….ander gespuis. De tentoonstelling duurt
t/m 7 november 2010, zie ook: www.nhmmaastricht.nl
Het museum ligt aan De Bosquetplein 6-7 te Maastricht (in verlengde van
de Looiersgracht).
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur;
zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.
Entree: volwassenen € 4,50; senioren € 3,00.

Els Derks-van der Wiel
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DONKER
Bij het ritme van dag en nacht hoort het ritme van licht
en donker. Als wij onnodige verlichting toepassen
verstoren wij dit ritme en raken we iets waardevols kwijt:
duisternis. De natuur en dus ook de mens, want de
mens is een onderdeel van de natuur, heeft het ritme
van donker en licht nodig. Onnodige verlichting en
lichtverontreiniging tasten het welzijn van dieren, planten
en mensen aan. Internationaal, nationaal en lokaal krijgt
dit onderwerp steeds meer aandacht.
Om aandacht te vragen voor de waarde van duisternis
worden in Nederland al een aantal jaren activiteiten
georganiseerd na het invallen van de duisternis op de
laatste zaterdag van oktober, de nacht dat de wintertijd ingaat: De Nacht
van de Nacht www.nachtvandenacht.nl
30 oktober 2010
In de gemeente Meerssen worden ook dit jaar weer excursies
georganiseerd op zaterdag 30 oktober. We vertrekken om 19.30 uur en
zijn om ongeveer 21.30 uur terug. Ervaar de donkerte in het bos en ervaar
hoe je ogen wennen aan die duisternis. Een zaklamp is dus ook niet
nodig. Zorg voor stevige schoenen, eventueel een wandelstok. Ook
kinderen zijn bijzonder welkom!
Excursie 1: IVN–Ulestraten Start: Kerkplein in Ulestraten Info: Wim
Derks tel. 364 3740.
Vanuit de bebouwing in Ulestraten wandelen we naar het buitengebied
over het plateau van Schimmert, het gehucht Waterval en door de bossen
bij kasteel Vliek weer terug naar het vertrekpunt. Onderweg zullen we de
diverse straatverlichtingen bekijken. Kan dat niet wat minder? Beleef de
donkerte in de bossen en bekijk op het plateau welke invloed een fel
verlichte stal in het donker teweeg brengt. Met een batdetector kunnen we
misschien nog vleermuizen horen. Vorig jaar hebben we zelfs een
vuurvliegje gezien.
Excursie 2: IVN-Meerssen Start: NS-station Bunde. Info: Jo Heijnens tel.
364 5263.
Vanuit de bebouwing in Bunde wandelen we naar het natuurgebied
Bunderbos. Onderweg is er aandacht voor de verlichting van de
autosnelweg A2 en het vliegveld. We bekijken diverse verlichtingen van
straten maar vooral ook het aanschijnen van gebouwen, tuinen. Kan dat
niet wat minder? Misschien horen we de uilen of zien we nachtvlinders.
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Excursie 3: Milieudefensie Meerssen Start: NS-station Meerssen Info:
Els Derks–van der Wiel tel. 364 3740.
Vanuit de bebouwde kom van Meerssen wandelen we naar het
natuurgebied de Dellen en komen via het centrum van Meerssen weer
terug. Onderweg zullen we de diverse verlichtingen bekijken:
straatlantaarns, tuinverlichting gebouwen, etc. Kan dat niet wat minder?
Mensen, planten en dieren ondervinden last van de lichtvervuiling.
Bovendien zijn de sterren moeilijker te zien door al die overvloedige
verlichting. Verder zult u een unicum voor Meerssen zien: de groene LEDverlichting in het buitengebied.
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NATUURWEETJES
Wegtrekkende Zomergasten

In de vogelwereld verandert er veel in de maand september. Eenden,
steltlopers en zangvogels zijn door de rui en dragen nu hun ’eclipskleed’.
Ze zijn soms moeilijk op naam te brengen in dit nieuwe verenpakje.
Daarnaast is de herfsttrek op gang gekomen. Langeafstandstrekkers als
ooievaar, tuinfluiter en koekoek gaan er nu definitief vandoor.
Boerenzwaluwen verzamelen zich ook al in grote groepen om naar Afrika
te vertrekken.
Ook voor veel korteafstandstrekkers begint de trek. Op water en in open
gebied verzamelen zich grote zwermen watervogels, duiven en lijsters. In
de weilanden zien we grote groepen kieviten, vaak gemengd met
spreeuwen. Het meest imposant is de vogeltrek aan de kust, maar ook in
het binnenland valt de herfsttrek goed waar te nemen. Veel parken,
bosjes en struiken herbergen in de vroege ochtend doortrekkende
grasmussen, roodstaarten, bladzangertjes als fitis en tjiftjaf, vinken en
lijsters.
Bij vroeg invallende koude kunnen eind september al de eerste
kramsvogels en koperwieken worden gesignaleerd!
(Bron: www.staringinstituut.nl)
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Natuurlijke mestverwerking

In bos en hei komt de mestkever veel voor. Gedrongen als een bulldozer
is zijn bijna kogelronde lijf. Onverzettelijk en haast mechanisch bewegend
baant hij zich een weg over afgevallen dennennaalden en heitakjes. Op
weg naar wat? Zoals zijn naam zegt, is hij altijd op zoek naar mest. Die
vindt hij op de reuk. De mest wordt versnipperd, begraven in een hol en
van een ei voorzien. Zo heeft de uit het ei komende larve straks meteen te
eten.
Grootste zeeforel tot nu toe in de Roer gevangen
De vangkooi van het Waterschap Roer en Overmaas bij de ECI
waterkrachtcentrale heeft tot nu toe al 5 zeeforellen opgeleverd. Vrijdag
18 juni werd er de grootste zeeforel tot nu toe in de Roer gevangen, een
mannelijk exemplaar van 77 cm.
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Zeeforellen kunnen maximaal 1,40 meter lang en 20 kilogram zwaar
worden. Het gebeurt nogal eens dat grotere exemplaren voor zalm
worden aangezien. Zeeforellen zijn echter minder zeldzaam dan zalmen.
De zeeforel voedt zich met vlokreeften, insecten, zandspiering, haring en
wormen. De (sport)visserij op zeeforel wordt spoedig verboden. Het is
uitdrukkelijk de bedoeling dat deze soort weer meer gaat voorkomen in de
rivieren van West-Europa.
Bron: Nieuwsbrief Roer en Overmaas en Wikipedia
Interactieve maaikalender gelanceerd
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Met de nieuwe gelanceerde digitale maaikalender kan iedereen vanaf nu
zien waar, wanneer en hoe Waterschap Roer en Overmaas de beek in
hun buurt maait. Met behulp van de postcode kunnen agrariërs,
natuurbeheerders en inwoners de Maaikalender van het waterschap
bekijken op deze website (vanaf de homepage).
Waterschap Roer en Overmaas breidt haar digitale en interactieve
dienstverlening hiermee verder uit. Het maaiseizoen begint medio mei in
het stedelijk gebied en medio juni in het landelijk gebied. Het maaiseizoen
eindigt medio november.
Vorig jaar lanceerde het waterschap al de interactieve site met actuele
waterstanden en neerslaggegevens. Iedereen kan de actuele waterstand,
neerslaggegevens of afvoeren van beken 24 uur per dag vanaf de stoel
thuis bekijken. Met de digitale maaikalender breidt het waterschap de
dienstverlening verder uit.
Onderhoudsplan
De Maaikalender is de digitale versie van het onderhoudsplan voor beken
van Waterschap Roer en Overmaas. Het is een planning waarin staat
waar, wanneer en op welke manier het maaionderhoud plaatsvindt. Het
onderhoudsplan is onder andere en voornamelijk bedoeld om de water
aan- en afvoer te garanderen, zodat een optimaal peilbeheer mogelijk is.
Het onderhoudsplan houdt rekening met verschillende factoren, zoals
grondgebruik van de omliggende percelen, de grootte van het beekprofiel,
de weersomstandigheden en de planten en dieren in en om de beek en
de functie van de beek.
Bron: Nieuwsbrief Roer en Overmaas
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STERVEN WIJ UIT?
Het themanummer van het tijdschrift De Natuurgids had dit jaar het
onderwerp “Overleven”. Daarin stond een artikel van mij met de titel.
“Overleeft de Limburger?”. Omdat ik vond dat er mogelijk een
interessant aanknopingspunt in zat voor de krant heb ik de redactie
van Dagblad De Limburger gewezen op dat artikel. Dat zou kunnen
leiden tot de krantenkop “In 3000 sterft de laatste Limburger”. Het
liep anders. De redactie van de krant heeft zonder overleg het artikel
ingekort en geplaatst op de opiniepagina. Naar aanleiding daarvan
werd ik erop gewezen dat de inhoud mogelijk ook interessant was
voor ons IVN-tijdschrift D’n Haamsjeut.
En zo volgt hier een wat aangepaste versie van het artikel.
Een diersoort kan uitsterven als door bepaalde oorzaken de
opeenvolgende generaties steeds kleiner worden. Hoe zit dat met de
mens en speciaal met de Limburger? Planten wij ons voldoende
voort om te overleven? Of is aanpassing van ons gedrag van
levensbelang om te overleven?
Veel jongen
De meeste dieren krijgen veel jongen in hun leven. Dat is nodig omdat
maar enkele daarvan zelf tot voorplanting komen. Een groot deel van de
jongen wordt voedsel voor andere diersoorten. De mens kreeg in het
verleden ook veel kinderen. Kindersterfte, ziektes, hongersnoden en
andere rampen zorgden ervoor dat het aantal mensen beperkt bleef. Maar
met het stijgen van de welvaart verbeterde de gezondheidszorg en de
voedselvoorziening. Het aantal mensen is in de vorige eeuw daardoor
explosief gegroeid. Door het stijgen van de welvaart zijn kinderen niet
meer nodig voor de eigen oudedagsvoorziening en komen kennis en
middelen beschikbaar voor geboortebeperking. Het aantal kinderen gaat
daardoor dalen. De groei van het aantal mensen wordt daardoor minder.
Overbevolking
In de jaren zestig van de vorige eeuw was “overbevolking” een sterk
levend thema. De groei van de wereldbevolking was opgelopen naar meer
dan 2% per jaar, maar is met ingang van de jaren zeventig minder
geworden en is nu gezakt naar 1,2% per jaar. Het gemiddeld aantal
kinderen dat een vrouw in haar leven krijgt is gemiddeld over de wereld
gezakt van 5 in 1950 naar 2,5 nu. Naar verwachting zakt dat aantal
beneden de 2 in de komende decennia. Als een vrouw minder dan 2
kinderen krijgt kan ze zichzelf en haar man niet meer vervangen, dan
worden de volgende generaties steeds kleiner en gaat het aantal mensen
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dalen. Volgens de huidige verwachting begint het aantal mensen op aarde
in het begin van de tweede helft van deze eeuw te dalen.
Bevolkingsdaling is op zich geen nieuw verschijnsel. Tijdens de pest,
hongersnood en oorlogen is het aantal wel vaker gedaald, maar nu komt
er een geleidelijke aanhoudende daling als gevolg van de welvaart. Als
gevolg van die welvaart daalt het aantal kinderen beneden de 2, dus
beneden het vervangingsniveau.
Bevolkingsdaling
Europa loopt voorop wat betreft de bevolkingsontwikkeling. Begin jaren
zeventig is in Europa, maar ook in Nederland en ook in Limburg het
gemiddeld aantal kinderen per vrouw beneden de 2 gezakt. Inkomende
migratie heeft het begin van de bevolkingsdaling uitgesteld in Europa en
Nederland. De Europese bevolking gaat naar verwachting rond deze tijd
dalen. De daling van de Nederlandse bevolking begint naar verwachting
rond 2040. Binnen Nederland is de bevolkingsdaling al aan de randen
begonnen: Zuid-Limburg sinds 1997, Noordoost-Groningen en ZeeuwsVlaanderen sinds 2003, de Achterhoek sinds 2009 en Zuidoost-Drente
sinds medio 2010. De bevolkingsdaling begint aan de randen, omdat daar
jongeren weg trekken om elders te gaan studeren en werken. In die
regio’s wonen daardoor weinig vrouwen in de leeftijd dat ze kinderen
krijgen. Daardoor worden daar weinig kinderen geboren en daalt het
aantal jongeren.
De laatste Limburger
In 1996 ben ik begonnen met aandacht vragen voor de komende daling
van het aantal inwoners van Limburg. De reactie van bestuurders was: “Al
is dat waar, zo’n negatieve boodschap breng je niet.” Na het
doemscenario van de overbevolking zagen bestuurders het doemscenario
van de bevolkingsdaling. Ik heb mijn mond niet gehouden. “Derks gaat
ongewild door het leven als het orakel van Limburg” stond op 16 mei 1998
in een paginagroot artikel in “Het Financiële Dagblad” met als kop “Het
uitsterven van de Limburger”.
In 2002 is het aantal inwoners van Limburg begonnen aan de daling.
Limburg was daarmee de eerste provincie. Mogelijk volgt dit jaar Zeeland.
Als de bevolkingsontwikkeling van Limburg blijft gaan zoals in de
afgelopen vijf jaar wat betreft geboorte, sterfte en migratie, dan blijft het
aantal inwoners dalen. In 2002 had Limburg 1.100.000 inwoners. Als de
ontwikkelingen onveranderd doorgaan zakt dat aantal in de loop van de
komende decennia beneden de 1.000.000. Op het einde van deze eeuw
is er nog een derde over: ongeveer 350.000. Iedere volgende eeuw daalt
het aantal met ongeveer 75%. Over duizend jaar, in het jaar 3000, sterft
dan de laatste inwoner van Limburg.
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De werkelijkheid wordt natuurlijk anders. In de Randstad gaat de
bevolkingsgroei nog vele tientallen jaren door. Limburg wordt steeds
aantrekkelijker door goedkope huizen en meer rust en ruimte. De
afstanden in Nederland zijn klein. De mogelijkheden om vanuit thuis te
werken nemen toe. Er zullen misschien steeds meer mensen vanuit het
westen van Nederland in Limburg komen wonen, waardoor de bevolking
langzamer gaat dalen.
Rouwproces
Iedereen vindt het geweldig dat het einde
van de groei van de wereldbevolking in
zicht komt. Bijna iedereen juicht het toe
dat het aantal inwoners van Europa en
Nederland (wat) gaat dalen. De meeste
burgers vinden het prettig dat het aantal
inwoners in de regio en in de gemeente
niet meer groeit. Vooral lokale
bestuurders, maar ook regionale
bestuurders zien bevolkingsdaling echter
als een doemscenario. Zij moeten een
rouwproces doorlopen bij het afscheid
nemen van het groeidenken: ontkennen,
verzet, acceptatie, actief oppakken.
Terwijl het aantal inwoners van ZuidLimburg al daalt sinds 1997 heeft het lang
geduurd voordat het onderwerp
bevolkingsdaling door het beleid actief is
opgepakt: Parkstad Limburg in 2005,
Provincie Limburg in 2006 en het Kabinet
in 2009.
Van kwantiteit naar kwaliteit
Tot nu toe was alles gericht op
kwantitatieve groei. Het beleid hield zich
bezig met het tempo van de groei: in welk
tempo moet het aantal woningen groeien,
het aantal wegen, het aantal
bedrijventerreinen en kantoren. Nu
ontstaat er ruimte voor groei in kwaliteit.
Dit is echter een grote omslag voor het
beleid. Woningbouwplannen moeten
teruggeschroefd worden. Trajecten die
begonnen zijn vanuit het groeidenken,
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zoals de autoweg rond Parkstad Limburg (de buitenring), worden nu
onderbouwd vanuit kwaliteit van leefomgeving. Zelfs de bevolkingskrimp
wordt al genoemd als argument voor de buitenring. Dit wordt de eerste
autoweg in Nederland die niet wordt aangelegd vanwege de groei van het
autoverkeer, maar vanwege de daling van het aantal inwoners!
Het aantal personen per woning daalt, alleen al door de vergrijzing.
Ouderen wonen met minder personen in een woning dan gezinnen. De
woningvoorraad moet daarom niet meteen gaan dalen als het aantal
inwoners daalt. De daling begint bij jongeren. Alles wat met jongeren te
maken heeft daalt: scholen, verenigingen enz.
Overleven
Moeten wij meer kinderen krijgen om te overleven? Nee. De langzame
bevolkingsdaling als gevolg van de welvaart is een zegen. Dat geldt nu
voor (Zuid-)Limburg, binnenkort voor Europa en deze eeuw nog voor de
wereld. Als de bevolking blijft groeien gaan we ten onder aan de
milieuproblemen. Lossen alle milieuproblemen vanzelf op als gevolg van
bevolkingsdaling? Nee. Het gedrag van mensen is veel belangrijker dan
het aantal inwoners. Het aantal inwoners van China groeit met minder dan
1% per jaar, maar de economie groeit met ongeveer 10% per jaar. De
economie per inwoner, de materiële welvaart per inwoner groeit daar met
ongeveer 9% per jaar. Dat is voor het milieu veel belangrijker dan de
bevolkingsgroei. Dit geldt ook voor Nederland en Limburg. Afgezien van
het huidige economische dal groeit de materiële welvaart per persoon hier
jaarlijks gemiddeld met ongeveer 2%. Onze huidige gedrag als gevolg van
onze huidige welvaart is al onaanvaardbaar gezien de milieubelasting.
Hoe moet dat als de welvaart blijft groeien?
Volledige omslag
Om te overleven moet de productie van goederen en diensten volledig
anders: geen uitputting van grondstoffen en geen verontreinigende afval.
Ook milieubelastende consumptie, zoals het eten van vlees en verre
vakanties, moet aangepast worden. Een omslag van een
milieubelastende productie en consumptie naar een productie en
consumptie die geen schade aanricht voor de wereld, hier en elders, nu
en later. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er een omslag (transitie
genoemd) aan staat te komen. Daarvoor is het nodig dat het draagvlak
voor een volledige verandering toe neemt. Ieder van ons kan daaraan een
bijdrage leveren door eigen gedrag en via natuur- en milieueducatie.
Wim Derks
wim@bevolkingsdaling.nl
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GESPOT IN TOSCANE
Begin Juni verbleven we 10 dagen in Toscane. Om precies te zijn in
het fraaie gebied rond San Gimignano oftewel de streek tussen
Florence, Sienna en het Chiantigebied. De prachtige steden en
culturele schatten die deze streek herbergt ga ik hier niet
beschrijven. Wat ik wel wil doen is een van de gevederde vrienden
die we op onze wandelingen door het fraaie Toscaanse landschap,
met z’n ranke cipressen en glooiende wijngaarden hebben
waargenomen, voor het voetlicht brengen. De drie meest in het oog
springende “fladderaars” waren wel de Bonte kraai, de Wielewaal en
de Bijeneter.
De Bijeneter met z’n kleurig verenkleed is een vrij schuwe vogel. Het lukte
dan ook slechts van grote afstand om hem op de gevoelige plaat vast te
leggen. Voor bijgevoegde foto geldt zeker: “jammer dat ons blad niet in
kleur wordt uitgegeven”. Geïnspireerd door z’n prachtige kleuren heb ik
z’n doopceel maar eens gelicht via het internet.
Leuke bijkomstigheid is overigens de volgende melding van Guus Urlings
in Dagblad De Limburger d.d. 25 augustus jl.:
Broedende Bijeneters zijn heel zeldzaam in Nederland. Dit jaar werden
echter twee nesten ontdekt in het Roerdal. De eerste jongen zijn
inmiddels uitgevlogen; dit is voor het eerst sinds bijna een halve eeuw!
Het allereerste broedgeval van een Bijeneter in Nederland dateert uit
1964, toen de vogel bij Heythuijsen nestelde.
Het herstelde
natuurlijke karakter
en het voorkomen
van een veelheid
aan (zeldzame)
Libellen langs de
Roer, zal zeker z’n
aantrekkingskracht
hebben gehad op
deze tropisch
ogende vogels.

Foto: Jean Slijpen
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Bijeneter
Overige namen: Bee-eater , Meropus apiaster
Orde: Coraciiformes
Familie: Bijeneters (Meropidae)
Status: Zomervogel. Onregelmatige broedvogel. Doortrekker in uiterst
kleine aantallen.
Een opvallende en tropische verschijning die met heel veel geluk ook in
Nederland te zien is: de Bijeneter is een vogel die indruk maakt.
Bijeneters leven vooral in de warme delen van Europa, maar het lijkt erop
dat de verspreiding zich in noordelijke richting uitbreidt. Bijeneters zijn
insecteneters en behendige vliegers, die ook in vlucht insecten te grazen
weten te nemen.
Algemeen
Europese verspreiding: De Bijeneter broedt in het zuidwesten van Europa,
in Oost- en Centraal-Europa en in Centraal- en Oost Azië, Klein Azië en
Noordwest-Afrika. De grootste aantallen in Europa zijn te vinden in
Portugal, Spanje en Bulgarije. Opmerkelijk is het voorkomen van een
geografisch geïsoleerde broedpopulatie in Zuid-Afrika. Er is echter geen
sprake van een aparte ondersoort.
Leefomgeving en voedsel
De Bijeneter komt in verschillende biotopen voor: open parkachtige
bossen met struikgewas, weilanden en akkers met kruidenrijke randen,
bosranden en andere habitats als zandafgravingen. Maar vrijwel altijd in
de directe nabijheid van rivieren of plassen met steile oevers. Daarin
wordt, liefst in kolonieverband, het nest gemaakt. Slechts zelden broeden
Bijeneters gewoon op de grond, of in holen in andere steilwanden.
Voedsel: Kleine tot grote insecten: zweefvliegen, sprinkhanen, libellen,
etc.
Broeden
Doen ze vanaf half mei, koloniebroeder; één legsel per jaar; 4 – 7 eieren.
Herkenning
Opvallende kenmerken: Bont gekleurd. Valt in de vlucht op door typische
zweefvlucht. Opvallende staart met uitstekende middelste staartpennen.
Gedrag: Zoekt in de lucht naar insecten, vaak in groepen.
Kleed: Onmiskenbaar door opvallende kleuren; rood/bruin, geel, blauw,
zwart.
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Formaat/ lengte: 25 - 29 cm.
Snavel: Tamelijk lang en licht omlaag gebogen (als uitgerekte en
doorhangende merelsnavel)
Poten: Korte poten.
- Bron: Wikipedia.
door Jean Slijpen

40

WANNEER IS EEN VOGEL EEN VOGEL?
Zo’n 25 jaren geleden, in de beginjaren van D’n Haamsjeut schreef ik
over de bouw van vogels, hun verenkleed, hun voedselvoorziening,
etc. Nu, na 25 jaren lijken het me geschikte onderwerpen, om ze
(aangepast) weer te laten terugkomen. Inzichten zijn inmiddels
bijgesteld en de hele avifauna heeft een behoorlijke ontwikkeling
doorgemaakt. Reden temeer om aandacht te besteden aan
genoemde onderwerpen.
Leuk is om, als je in de supermarkt een haantje voor de grill koopt,
met een scherp mes wat dieper dan oppervlakkig te snijden en om
hetgeen hier op papier staat, anatomisch te bekijken. Bijvoorbeeld de
vliesjes van de luchtzakken opzoeken of het binnenste van de botjes
te bekijken of de vorm van bepaalde botjes (kam en borstbeen) eens
goed onder de loep te nemen. Best interessant.
De openingsvraag is: Wanneer is een vogel een vogel? Natuurlijk als het
dier veren heeft. Zoogdieren hebben geen verenkleed, de mens ook niet.
Ogenschijnlijk is de bouw van een vogel te vergelijken met die van de
mens. Een romp met daaraan 4 ‘staken’: twee armen en twee benen en
een kop, sorry, een hoofd bij de mens. Maar er zijn meer verschillen;
daarover straks. De spieren van een vogel zijn afgestemd op de functie
van sprinten en/of van stayeren. Witte spieren voor sprinters (kip) en rode
spieren voor stayers (reisduif).
Zo zijn de bloedsomloop, de ademhaling en het spijsverteringsstelsel
afgestemd op hetgeen de vogel nodig heeft om te kunnen overleven. En
dat is de reden, dat mensen niet kunnen vliegen, althans niet zonder
kunstmatige uitvindingen, zoals vliegtuigen, helicopters, luchtballonnen,
zweefvliegtuigen, etc. Icarus heeft als eerste getracht te vliegen maar dat
lukte hem niet en hij viel als een baksteen naar beneden toen hij te dicht
bij de zon kwam waardoor de was, waarmee de veren waren vastgeplakt,
smolt. Einde verhaal, Icarus.
Het skelet
Ik zei het al: ondanks de overeenkomsten zijn er ook verschillen. De
overeenkomsten tussen van het skelet van de vogel en dat van de mens
is de aanwezigheid van een schedel, een wervelkolom, een ribbenkast,
een schoudergordel en een bekkengordel, armen en benen, handen en
voeten, vingers en tenen. Dat allemaal kun je terugvinden in zowel het
skelet van de mens als in het skelet van een vogel. Peuter een gebraden
haantje maar eens uit elkaar.
Wat zijn de verschillen met de mens? De botjes van een vogel zijn niet
gevuld met beenmerg; bovendien zijn ze hol en voorzien van spanten. Dat
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lichte gewicht geeft de vogel de mogelijkheid gemakkelijker op te stijgen.
Dat wordt nog eens versterkt door het gegeven, dat de vogel geen tanden
heeft, maar een snavel van hoorn, waardoor hij gewicht bespaart.
Het skelet is ook steviger door extra verbindingen van bepaalde botjes:
ruggenwervels, die verbonden zijn en de ribben die bij elkaar komen bij
het plaatvormige, brede borstbeen, waar nogal wat kracht op wordt
uitgeoefend door de verbinding met de grote vliegspieren, beter bekend
als de kipfilet.
De vleugels van de vogel zijn de armen van de mens. Met een beetje
peuterwerk kun je een bovenarm, een onderarm en een hand vinden.
Zelfs de duim is herkenbaar in de zogenaamde duimvleugel.

Waarvoor dient het skelet? Allereerst houdt het skelet de ‘homp’ vlees
in de vorm van de vogel, anders zou de vogel als een geleipudding in
mekaar zakken. Een tweede functie biedt het skelet een aanhechtplaats
voor de spieren. Als derde biedt het skelet een bescherming voor de
zachte organen, zoals hart en longen, die in de ribbenkast tegen een
stootje kunnen.
Het spierstelsel
De spieren zorgen voor de beweging van de diverse ‘onderdelen ’van de
vogel: o.a. de halsbewegingen, de loopbeweging en de vliegbeweging.
Ze zijn vastgehecht aan de botjes , soms d.m.v. pezen. De grootste spier
is de borstspier, die zorgt voor de vliegbeweging. Aan tafel noemen we
dat de filet, kipfilet. Die spier zorgt voor de neergaande beweging van de
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vleugel, de krachtigste slag. In die kipfilet zit nog een kleinere, veel
malsere, spier. Die spier zorgt voor de opgaande beweging van de
vleugel. Samen zorgen ze voor de op- en neergaande beweging van de
vleugel, waardoor de vogel kan vliegen.
Nu hebben we in de vogelwereld sprinters en stayers. Sprinters hebben
meer witte spieren, vergelijk dat in dit verband met een wild konijn.
Stayers hebben meer rode spieren, te vergelijken met een haas. Witte
spieren leveren een korte tijd veel energie; rode spieren leveren minder
energie, maar wel gedurende een langere tijd. Denk hierbij aan duiven die
vanuit Frankrijk naar Nederland terugvliegen.
Slot
In het begin van dit artikel schreef ik: peuter, wanneer je een haantje
op het menu hebt staan, het vlees eens van de botjes en verklaar
eens wat je ziet. Dan beleef je echt hoe vernuftig de vogels gebouwd
zijn en hoe ze qua bouw zijn afgestemd op de functies waaraan een
vogel moet kunnen voldoen, wil hij überhaupt kunnen vliegen.
In de volgende aflevering van D’n Haamsjeut vervolg ik mijn verhaal
met de bloedsomloop, ademhaling en het spijsverteringsstelsel.
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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GRATIS INFORMATIE OVER MILIEU

Hebt u vragen op het gebied van milieu? Zoekt u dan eens op:
www.milieucentraal.nl. Op deze site kunt u alles vinden over energie
en milieu in het dagelijks leven. Milieu Centraal is een landelijke
organisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie
biedt. Een speciaal samengesteld forum toetst de gegeven informatie.
Enkele onderwerpen:
- subsidies rondom woningisolatie,
- ecologisch tuinieren,
- energiebespaarwijzer bij de aanschaf van apparaten,
- duurzame energiebronnen,
- regelgeving rondom erf- en tuinafscheidingen,
- allesbranders,
- lawaai.
En wilt u geld besparen doe dan de Nationale Bespaartest. Kortom, het is
de moeite waard om eens op de genoemde website te kijken.
Lid worden
U kunt ook plaatselijk actief worden bij Milieudefensie Meerssen: meld u
aan als lid. We zijn blij met actieve leden maar ook ondersteunende leden
zijn nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen is welkom als lid
en iedereen kan vrijblijvend onze maandelijkse vergadering bijwonen.
Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl
tel. 3643740
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GROENE BRIGADE
Achteraan in ons verenigingsblad D’n Haamsjeut staat een rubriek
“Belangrijke telefoonnummers” met als eerste de Groene Brigade. Wat
doet de Groene Brigade? Wat kunnen we daar melden? Wat doen ze met
onze meldingen? Wie is die meneer Gerrit Lenting, die genoemd wordt
achteraan in D’n Haamsjeut?
Maandagavond 15 november krijg je antwoord op deze vragen om 19.30
uur in het lokaal van IVN-Meerssen, Markt 27A, Meerssen.
Iedereen is van harte welkom.
Informatie: Paul Abels, 043 – 3650610.

HOE GOED KENT U UW EIGEN OMGEVING?
Herfstuitgave 2010
De oplossing van de vorige keer was het gemeentewapen van Ulestraten
voor 1982, geschilderd in de nok van het voormalige gemeentehuis aan
de St. Catharinastraat.

Nu de volgende opgave:
Waar is dit raam te zien ?
Foto: Fred Erkenbosch
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In een van de vorige edities maakte ik de lezers attent op “Beleef de
Lente”, waarbij de PC-gebruiker een kijkje in de nesten van o.a. de
oehoe, de steenuil, de boomklever, de ooievaar, de kerkuil, etc. konden
nemen.
Dit is een waar succes geworden. Ruim een miljoen mensen keken naar
de belevenissen. Vele scholen maakten er goed gebruik van.
Dat de Noordzee van belang is voor de zeevogels, is duidelijk. De
Noordzee is het grootste aaneengeschakelde gebied, dat Nederland rijk
is. Het biedt voedsel aan zeevogels, zoals meeuwen, sterns, eenden en
duikers. Maar die gebieden staan onder druk. De huidige natuurkwaliteit is
verminderd met wel 50%.
Vogelbescherming Nederland en de Stichting Noordzee hebben een
onderzoek laten uitvoeren naar gebieden op de Noordzee, die
bescherming verdienen vanwege de bijzondere waarde voor zeevogels.
De ijsvogel was in opmars. Zo gaat dat als er matige winters zijn, kijk
maar naar de afgelopen 15 jaren. Na een matige winter stijgt het aantal
broedparen en na een strenge winter daalt het aantal behoorlijk. In het
voorjaar van 2009 werden veel minder paartjes geteld. Maar we hebben
nog geen getallen van het voorjaar 2010. De winter van 2009/2010 is
behoorlijk streng en lang geweest, dus de ijsvogel is terug bij af.
Nu we het toch over de winter hebben. Het duurt nog enkele maanden eer
het behoorlijk wintert, maar het is toch al goed voorbereidingen te treffen.
Zijn de nestkasten schoongemaakt? De vogels zoeken er in de nachtelijke
uren beschutting tegen gure weersomstandigheden.
Is de voertafel met soda schoongemaakt, zodat de ziektes geen kans
krijgen? Is er ook een plekje op de grond, want sommige vogels gaan niet
op een verhoogde plaats voedsel zoeken; die zoeken het liever op de
grond, met liefst een struik in de buurt waarin ze kunnen vluchten.
Er zijn tegenwoordig leuke voedersilo’s te koop, compleet met een
opvangschaal, zodat zo weinig mogelijk verloren gaat. Er zijn meerdere
soorten voer verkrijgbaar, maar als je bij de Boerenbond een mengsel
koopt van onkruidzaden, zonnebloempitten en
wintermix, dan schiet je aardig in de richting. Zie
ook de site www.vogelbescherming.nl
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 19 sept. :
Open middag i.h.k.v. de Groene Maand
Inloop 14.00 – 17.00 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Woensdag 6 okt. :
IVN - Avondpresentatie
Onderwerp: Prehistorie door Jim Pepels
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zondag 17 okt. :
Vogels spotten met de Vogelwerkgroep
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 06 42630941
Zaterdag 30 okt. :
Avondactiviteit “Nacht van de Nacht”
Vertrek: 19.30 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Woensdag 3 nov. :
IVN avondpresentatie
Onderwerp: Een grensgeval
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644647
Zaterdag 6 nov. :
IVN Natuurwerkdag
Samenkomst: 9.30 uur bij Waterval 13
Info: 043 – 3643740
Zondag 7 nov. :
IVN middagexcursie
Onderwerp: Sporen
Vertrek: 14.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3643740
Zondag 14 nov.:
Vogels spotten met de Vogelwerkgroep
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 06 42630941
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Maandag 15 nov. :
Onderwerp: Wat doet de Groene Brigade?
Aanvang: 19.30 uur, lokaal IVN-Meerssen, Markt 27a, Meerssen
Iedereen is van harte welkom
Info: 043 - 3650610
Woensdag 1 dec. :
IVN-Varia - avond
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Zondag 12 dec. :
Vogels spotten met de Vogelwerkgroep
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 06 42630941
Zondag 26 dec. :
31e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders
vermeld.
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

Voor programma Jeugdgroep: zie elders in dit blad.
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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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