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EVEN VOORSTELLEN
Voor diegenen, die niet bij de
jaarvergadering in januari waren: ik
ben jullie nieuwe voorzitter.
Mijn naam is Huub Servais. Ik ben
geboren in Maastricht (ja, ja, een
echte …) en ben 56 jaar als ik dit
schrijf, maar 57 als jullie dit lezen.
Ik heb een opleiding tot onderwijzer
gevolgd, maar heb nooit in vaste
dienst voor de klas gestaan, wel
regelmatig als vervanger. Omdat ik
geen baan in het onderwijs kreeg, ben
ik in Rijksdienst getreden. Momenteel
ben ik werkzaam als senior
beleidsmedewerker Goederenvervoer
van de afdeling Mobiliteit van de
Provincie Limburg.
In 1986 ben ik in Meerssen komen
wonen, om precies te zijn in Rothem en sinds 2002 in Ulestraten.
Via mijn vrouw Paula ben ik in contact gekomen met IVN. Eerst in
Meerssen en later ook in Ulestraten. In 2008 ben ik op slinkse wijze door
de 2 Wimmen “gescreend”, waarna mij gevraagd is of ik voorzitter van
IVN-Ulestraten zou willen worden. Om enig inzicht te krijgen in de aard
van de werkzaamheden en het tijdsbeslag dat bij die functie hoort, heb ik
eerst een jaartje “meegelopen” in het bestuur. Dat is mij heel goed
bevallen. Het is een leuke, gezellige, betrokken en zeer deskundige groep
mensen (de coördinatoren inbegrepen).
Ook bij de talrijke door IVN-Ulestraten georganiseerde activiteiten (die
zich steeds weer kenmerken door een goede organisatie en een
behoorlijke opkomst) heb ik een heel fijne sfeer mogen proeven onder de
leden. De “nazit” mag daarbij niet onvermeld blijven.
Kortom: een goedlopende vereniging met hele leuke en gezellige mensen.
Ik ben er dan ook trots op van zo’n vereniging voorzitter te mogen zijn. Ik
hoop dat nog vele jaren met veel plezier te kunnen blijven.
Met jullie steun zal dat zeker lukken.
Huub Servais
Henri Dunantstraat 17
6235 AN Ulestraten
043 364 28 58
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010
gehouden op woensdag 20 januari 2010 in ons verenigingslokaal de
Haamsjeut.
Aanwezig: 39 personen.
Afmeldingen: André Ament, Theo Custers, Wim Nijboer en Jos Smeets.
1. Welkom en opening door de plaatsvervangende voorzitters Wim
Derks en Wim Ghijsen.
2. De notulen van de algemene ledenvergadering van 21-1-2009
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Veranderingen binnen het bestuur.
Volgens onze statuten
wordt de voorzitter op
voordracht van de
algemene ledenvergadering in die hoedanigheid benoemd. Het
bestuur stelt als kandidaat
voor Huub Servais, die
reeds een jaar als
bestuurslid binnen onze
vereniging functioneert.
Onder applaus wordt Huub
als nieuwe voorzitter verwelkomd. De volgens rooster aftredende Jo
Frenken stelt zich voor een volgend termijn herkiesbaar als bestuurslid en
wordt eveneens onder applaus als zodanig herbenoemd. Lilian Smit heeft
zich niet herkiesbaar gesteld en de plaatsvervangende voorzitter
memoreert de vele verdiensten van Lilian zowel binnen het bestuur alsook
binnen de Jeugdwerkgroep en biedt haar een bloemetje aan. Een warm
applaus van de vergadering onderstreept deze verdiensten nogmaals.
4. Bespreking van het jaarverslag 2009.
De plaatsvervangend voorzitter geeft een terugblik over 2009. De nadruk
ligt vooral op de vele werkzaamheden die het IVN het afgelopen jaar heeft
verricht ten behoeve van Natuur, Milieu en Landschap. Het volledige
verslag komt in de Lente-Haamsjeut.
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
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het algemeen jaarverslag verwerkt en in de Lente-Haamsjeut
gepubliceerd.
6. Financieel verslag over 2008.
De penningmeester
Wim Derks geeft een
overzicht van onze
financiële situatie. Er
zijn over 2009 iets
meer inkomsten
geweest dan
uitgaven, maar alle
kosten die wij
noodzakelijkerwijs
moeten maken
vertonen een
stijgende lijn, zoals
bijvoorbeeld, huur,
drukkosten, afdracht aan landelijk IVN, abonnementen etc. Het bestuur
verwacht voor de komende jaren dat deze trend zich zal voortzetten en
stelt de vergadering voor de contributie te verhogen met twee euro per
jaar m.i.v. 2011 (niet voor huisgenoot- en jeugdleden).
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie te
verhogen. NB: De laatste verhoging van de contributie is geweest bij de
invoering van de euro in 2002.
7. De kascontrolecommissie.
Bij monde van Lies Kleintjens verleent de kascontrolecommissie décharge
aan de penningmeester over de uitgevoerde financiële handelingen
gedurende het jaar 2009.
Van de commissie is aftredend Lies Kleintjens. Nieuw gekozen lid voor
2011 is Frans Passier. De kascontrolecommissie 2011 zal dus worden
gevormd door: Ruud Gulikers, Henk Urlings en Frans Passier. In 2011 zal
Ruud Gulikers aftreden.
8. Huldiging van de jubilarissen.
Er zijn 2 jubilarissen, één jubilaris heeft zich afgemeld. De heer Borg
wordt door Fred Erkenbosch toegesproken, deze bedankt hem voor zijn
trouw lidmaatschap. De nieuwe voorzitter steekt de heer Borg, als eerste
officiële daad, de zilveren IVN-jubileumspeld op.
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9. Mededelingen van algemene aard.
Wim Derks maakt melding van het feit dat de Biesenberg nog niet voor
het publiek open is gesteld en dit vanwege het mogelijke gevaar van
afvallende takken e.d. Binnenkort zal daar onderhoud worden uitgevoerd
en de paden worden vrijgegeven.
Ook in het Vliekerbos zijn veel bomen gemerkt om omgehakt te worden,
deels zijn dit oude bomen die een gevaar voor de wandelaars vormen,
deels zijn dit overtollige bomen (concentratie Amerikaanse eik) en deels is
het voor een gevarieerd bos van belang dat er open plekken komen waar
bosvernieuwing kan plaats vinden. Dit bosonderhoud gebeurt op een
ecologisch verantwoorde wijze.
Op 20 maart vindt de jaarlijkse opschoonactie plaats en op 27 april geeft
de Gemeente voorlichting aan IVN en andere belangstellenden met
betrekking tot haar beleid aangaande Natuur, Milieu en Landschap.
September is weer de Groene Maand, dit jaar met de thema’s PR,
Biodiversiteit en Jeugd.
10. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting.
Na het officiële gedeelte wordt de avond voortgezet met een tombola en
een fotoquiz over Ulestraten verzorgd door Lilian Smit. Hierna volgt een
zeer gezellig samenzijn waarin nog lang werd nagepraat over belangrijke,
minder belangrijke en onbelangrijke zaken.
Wim Ghijsen, secretaris

NIEUWE LEDEN
Deze keer verwelkomen we de heer John Tilli uit Ulestraten.
Hartelijk welkom en veel natuurplezier binnen onze vereniging!
Het Bestuur
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JAARVERSLAG IVN-ULESTRATEN 2009
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten.
Ook 2009 is, dankzij de medewerking van velen, weer geslaagd te
noemen.
Doelstelling
IVN-Ulestraten is een vereniging met als doelstelling:
Een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving
door mensen te betrekken bij Natuur, Milieu en Landschap.
Een belangrijk middel hiertoe is educatie in brede zin:
-tijdens wandelingen, excursies, lezingen, cursussen,
lessen, overleg.
-mondeling, schriftelijk en door goed voorbeeld.
Niet alleen door overdragen van kennis, maar ook van
gevoel en beleven van de natuur. Naast deze vormen van
educatie vinden activiteiten plaats gericht op bescherming
van natuur, milieu en landschap.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten middels het lidmaatschap
of samen (gezellig) activiteiten in de natuur beleven, tot het actief
bijdragen willen leveren aan natuur- en milieueducatie. Per 31 december
2009 waren er 100 volwassen leden en 11 jeugdleden, ons ledenaantal
blijft dus zeer stabiel.
Doelgroepen
Doelgroepen waarop de educatie zich richt zijn:
Volwassenen: Burgers o.a. via wandelingen, excursies, bijeenkomsten,
cursussen, etc. en bestuurders o.a. via overleg met en advies aan de
Gemeente.
Kinderen: Via de jeugdgroep en basisschool.
Activiteiten
- Lezingen / thema-avonden: Maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, deze worden over het algemeen goed tot zeer goed
bezocht.
- Wij hebben meegedaan aan de nationale boomfeestdag en aan de
jaarlijkse opschoondag voor de buitengebieden. Op de IVN-werkdag is er
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gewerkt aan de poelen in Waterval. Uiteraard hebben wij ook meegedaan
aan de Nacht van de Nacht.
- Het project "samen verantwoordelijk". Dit samenwerkingsproject tussen
LLTB en IVN loopt reeds 5 jaar. Twee mensen van IVN-Ulestraten werken
er aan mee.
-.Jaarlijks presenteert het IVN zich (samen met IVN-Meerssen) op de
jaarmarkt van Meerssen. Met name de gezamenlijke jeugdgroep laat zich
daar zien. Dankzij de aanwezigheid en de inzet van een behoorlijk aantal
leden werd het een heel geslaagde activiteit.
- Cursussen: Met enige regelmaat worden cursussen georganiseerd. In
2009 is er een cursus natuurfotografie gegeven met 25 deelnemers. Uit
de evaluatie bleek dat deze cursus een succes was, mogelijk dat er een
vervolgcursus wordt gegeven in 2010.
- Overleg en advies. In het overheidsbeleid neemt natuur, milieu en
landschap een steeds belangrijker plaats in. Daar wordt door IVN positief
op gereageerd door deel te nemen aan diverse overlegsituaties.
- Het Natuur- en Milieueducatie-overleg (Overleg van Gemeente met o.a.
beide IVN-afdelingen en Milieudefensie Meerssen) heeft in het verslagjaar
twee keer plaatsgevonden. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen
zijn onder andere: boomfeestdag, duurzaamheidmeter, autovrije week
(week van de vooruitgang), zwerfafval, afvalbeleid, MOP (Milieu
Ontmoetingsprogramma), voorlichting openbare verlichting en
lichtverontreiniging. de Nacht van de Nacht, toerisme en luchtkwaliteit.
- Sinds 2000 neemt IVN ook deel aan het Groen Platform Meerssen, een
adviesorgaan van het college van B en W. In dit platform zitten naast IVNMeerssen en IVN-Ulestraten o.a. de volgende organisaties: Milieudefensie
Meerssen, IKL, LLTB, Wildbeheereenheden (WBE), Dienst Landelijk
Gebied (van het ministerie van LNV), Rijkswaterstaat en de Gemeente. In
het verslagjaar is het Groen Platform twee keer bij elkaar geweest.
Agendapunten van dit overleg zijn o.a. Landschapsbeleidsplan (zoals
ecoduct A2, Biesenberg), natuurontwikkelingsprojecten Beneden Geuldal,
bedrijventerrein MAA (vliegveld), herinrichting Centraal Plateau,
maaibeheer/bermbeheer, verbranden afval, opschoonactie, Week van de
vooruitgang.
Netwerk
Overleg, advies en het hele netwerk daaromheen is een belangrijk middel
voor Natuur- en Milieueducatie in Meerssen/Ulestraten .
In 1997 is het Mondiaal Platform Meerssen opgericht, een overleg waarin
naast IVN-Ulestraten o.a. vertegenwoordigd zijn: IVN-Meerssen,
Milieudefensie Meerssen, Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking
(MOS), Wereldwinkel, Amnesty International en Vluchtelingenwerk
Heuvelland. Het invullen van de lokale Duurzaamheidmeter is de
8

belangrijkste en nu vrijwel enige activiteit van het Mondiaal Platform
Meerssen. Die Duurzaamheidmeter is overigens een zeer belangrijk
middel voor bewustwording bij de gemeente, zowel ambtelijk als politiek.
In 2009 is de Duurzaamheidmeter op nieuw ingevuld. Er vindt vervolg
plaats om te komen tot een lokaal duurzaamheidplan, zodat
duurzaamheid voor alle beslissingen van de gemeente een punt van
overweging gaat vormen.
IVN-Ulestraten maakt dus deel uit van
een goed functionerend plaatselijk
netwerk. Daarnaast zijn wij
aangesloten bij de regionale IVN
Maastricht en Mergelland, de
provinciale en de landelijke IVN,
alsook bij de Milieufederatie Limburg.
Als onderdeel van het netwerk kan
ook genoemd worden de functies die
actieve leden van IVN-Ulestraten
vervullen in natuur- en milieuorganisaties buiten IVN-Ulestraten.
Genoemd kunnen o.a. worden
Milieudefensie Meerssen,
Samenwerkingsverband
Milieuvoorlichting Limburg (SMVL),
Milieufederatie Limburg, Herinrichting
Centraal Plateau, Buurtnetwerk
Ulestraten waarin vier IVN-ers zitting
hebben.
Organisatie
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit acht personen. Een
aantal bestuursleden zijn ook coördinator van een werkgroep.
Buiten het bestuur, maar in goed overleg met het bestuur, worden een
aantal activiteiten uitgevoerd door de 10 werkgroepen. Ongeveer acht
keer per jaar is er overleg tussen bestuur en coördinatoren van de
werkgroepen.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 10 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en reptielen, Jeugd, Natuurbeheer, Onderhoud,
Planten, Publiciteit, Vogels, Wandelingen en excursies en Zoogdieren.
Namens het bestuur en coördinatoren,
Wim Ghijsen, secretaris
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JAARVERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN
Afdelingsblad D’n Haamsjeut
Het bestuur vraagt jaarlijks voorafgaand aan de
jaarvergadering aan de coördinatoren van de
diverse werkgroepen om een beknopt overzicht
te maken van de in het voorbije jaar verrichte
activiteiten, zo ook aan onze werkgroep. Zoals
de werkgroepnaam al aangeeft is het
vervaardigen van ons aller afdelingsblad D’n
Haamsjeut een van de belangrijkste taken voor
de werkgroepleden, de drie “J’s” (Jos, Jan,
Jean).
Jos Smeets en Jan van Dingenen hebben het afgelopen jaar weer grote
betrokkenheid en inzet getoond bij het tot stand brengen van de, met het
wisselen van de seizoenen verschijnende edities. Liefst 186 pagina’s tekst
en illustraties zijn er in 2009 weer in de boekjes verwerkt!
Hier gaat heel wat e-mailverkeer aan vooraf; gelukkig is fysieke afstand
Ulestraten – Liempde vice versa vandaag de dag geen enkel probleem.
Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats, ook voor de schrijvers
van al die artikelen!
Het verzorgen van publicaties en persberichten als aankondiging van
onze activiteiten is in 2009 overgenomen door Huub Servais. Huub zorgt
ervoor dat, afhankelijk van de aard van de activiteit, een persbericht
geplaatst wordt in de lokale en/of regionale week- of dagbladen.
Tot slot: ook het up to date houden van onze internetsite
www.ulestraten.ivn-limburg.nl en deelname aan het Beco-overleg
behoorde in 2009 tot het takenpakket.
Al met al kan de werkgroep met voldoening terugblikken op het jaar 2009!
Wij hopen dat jullie ons ook in 2010 weer van voldoende “input” voorzien.
Coördinator Jean Slijpen
Amfibieën en reptielen
Er zijn een aantal activiteiten die jaarlijks
plaats vinden zoals het plaatsen van
verkeersborden in het voorjaar tijdens de
paddentrek in Waterval en Schietecoven
en een les over amfibieën voor een klas
van de basisschool de Triangel in het IVNlokaal.
In 2008 is er in Waterval bij de Raarslak
begonnen met herstel van het leefgebied
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voor vroedmeesterpad verbetering biotoop voor andere amfibieën en voor
oeverbegroeiing. Dit is in 2009 voortgezet.
In het kader van het gemeentelijke project Milieu Ontmoetingsprogramma
(MOP) drie lessen over amfibieën verzorgd bij de poelen in de wei van de
familie Curfs tegenover Huize Vliek.
En 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 en Els Derks.
Jeugdgroep (Meerssen / Ulestraten)
Er wordt gewerkt volgens een vast programma,
dat jaarlijks door de werkgroep Jeugd wordt
opgesteld. Elke tweede zaterdag van de maand
werd er een activiteit voor de jeugd
georganiseerd. Deze vonden in hoofdzaak
plaats in de voormiddag. Het waren leuke en
vooral boeiende activiteiten, zoals kruiden
zoeken met een heks, proefjes doen,
schilderen, bezoek aan een mergelgroeve, op
bezoek bij een valkenier en er was een
(jubileum) uitstapje naar het wildpark te Gangelt. Er was één
avondactiviteit, waarbij (gewapend met batdetectors en sterke zaklampen)
de vleermuizen in het Geuldal werden bespied.
Tevens werd deelgenomen aan de jaarmarkt te Meerssen en aan
activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum van het IVN Meerssen
o.a. de jeugdnatuurbeleving Meerssenderbroek in september en de
aanbieding van een door de jeugdleden gemaakt schilderij in oktober.
Het gemiddelde aantal jeugdleden bedroeg in 2009 ca. 30, waarvan 8 uit
Ulestraten.
De meeste jeugdleden zitten in de basisschoolleeftijd. Ze stoppen meestal
als ze naar de hogere scholen gaan. Dit fenomeen zou als het natuurlijk
verloop beschouwd kunnen worden.
Het jeugdteam bestaat thans uit: Geert Hovens, Will Voncken, Jacco
Heijnen, Wil Dohmen en de coördinatoren Jeanne Lam en Marie-José
Steijns. De bezetting is goed en er heerst een goede sfeer in het team. De
overkoepelende werkgroep vergaderde tweemaal. Hierin hebben zitting
Els en Wim Derks, Willy Savelberg en de voornoemde leden van het
jeugdteam. In deze werkgroep worden lopende zaken behandeld en wordt
het jaarprogramma voor de jeugdgroep opgesteld.
Coördinator Marie-José Steijns.
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Natuurbeheer
Het afgelopen jaar zijn er een aantal acties
geweest:
In de door ons geadopteerde wei in
Waterval een grote voorjaars-snoeibeurt
uitgevoerd. Deze snoeibeurt in
samenwerking met snoeibrigade ‘De
Brindil’ was hoogst noodzakelijk om het
achterstallige onderhoud in de oude
hoogstambomen weg te werken.
Met WML contact opgenomen over het
aanplanten van drie nieuwe
hoogstambomen in het door ons
geadopteerd weiland. Mede door een
reorganisatie binnen het WML is dit nog
niet gerealiseerd, maar onze contactpersoon bij het WML heeft toegezegd
dat de uitvoering hiervan zeker dit jaar zal plaatsvinden. Verder is
afgesproken dat het maaibeheer wordt uitgevoerd onder toezicht van het
WML. Dit is in 2009 voor de eerste keer gebeurd. Het afgemaaide gras is
ook direct afgevoerd.
In het voor- en najaar snoeiwerkzaamheden verricht rondom poelen langs
de Raarslak in Waterval. Deze snoeiwerkzaamheden werden onder
toezicht van de werkgroep amfibieën en reptielen uitgevoerd.
Coördinator Jo Frenken.
Onderhoud
Laten we maar eerst beginnen met de negatieve gebeurtenissen. Wellicht
zal het bij velen al bekend zijn dat er in de maanden oktober en november
tot driemaal toe is ingebroken in en via ons lokaal. Bij de eerste twee
inbraken, die slechts 4 dagen na elkaar plaatsvonden, werden de sloten
op de voordeur en de tussendeur geforceerd, waarbij het in het
voorportaal staande donatie-nestkastje werd opengebroken en
leeggeroofd. De buit zal gelukkig slechts enkele euro’s hebben bedragen.
De laatste keer is men via het roosterluik, achter in ons lokaal binnen
gekomen. Gelukkig bleef de schade voor ons beperkt, omdat men het
kennelijk op het café voorzien had. Inmiddels zijn door het
stichtingsbestuur inbraakwerende maatregelen getroffen o.a. werden er
veiligheidssloten aangebracht.
In positieve zin is te vermelden dat er voor gezorgd is dat het lokaal er
netjes uitziet, hiertoe kon o.m. een sterke stofzuiger verkregen worden
(gratis geschonken door Milou Duykers).
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Verder werd het toegangspad schoongespoten met een hoge druk
reiniger en een afvoergoot uitgegraven om te voorkomen dat er slijk op
het toegangspad stroomt. Ook werd er een detectielamp boven de
voordeur aangebracht. Het belangrijkste is evenwel het vernieuwen van
het wandschilderwerk, waarbij een gelegenheidswerkgroep, bestaande uit
Wim Ghijsen, Jo Frenken, Fred Erkenbosch en Wil Dohmen (de vier
vrolijke vutters genaamd) in het leven werd geroepen.
Coördinator Wil Dohmen
Publiciteit
In regionale (week)bladen worden regelmatig onze activiteiten
gepubliceerd.
De website van IVN-Ulestraten kan geraadpleegd worden via www.ivnlimburg.nl of, nog sneller, via www.ulestraten.ivn-limburg.nl.
Coördinator Huub Servais
Vogels
In april is de vogelwerkgroep overgenomen van Theo
Custers. We zijn een aantal keren vogels gaan spotten. De
werkgroep had vaker willen gaan spotten, maar er was geen
duidelijke planning. Ook is het weekend van de “Meinweg”
helaas door de slechte weersomstandigheden niet kunnen
doorgaan.
Vanaf 1 januari 2010 is besloten voor een vaste planning
binnen de werkgroep om vogels te gaan spotten. Dit zal elke
2de zondag van de maand gaan plaatsvinden. Het maakt niet
uit hoeveel deelnemers er zijn, het gaat te allen tijde door,
mits er genoeg vervoer is. We hopen dan ook op een goed
vogelspot jaar.
Coördinator Ruud Gulikers.
Wandelingen en Excursies
De oudejaarswandeling van 1980 was de eerste
wandeling die onze jonge IVN afd. Ulestraten
organiseerde. Er zouden er nog 30 zeer
succesvolle oudejaarswandelingen in Ulestraten
volgen. Ze lopen als een rode draad door onze
vereniging. We hebben in de navolgende jaren
een diversiteit aan wandelingen gehad van Eifel
tot Ardennen en bijna alle gebieden in Zuid13

Limburg. Nu de wandelingen en excursies van het afgelopen jaar 2009:
een aantal van negen. Ze waren zeer verschillend van aard met redelijk
wat deelnemers. Er waren excursies o.a. de wandeling rond het prachtige
kasteelpark in het Belgische Leut, maar ook enkele lekkere doorloopwandelingen. De late wandeling in juni met de vuurvliegjes was best
spectaculair te noemen. De vuurvliegjes waren in het Vliekerbos massaal
aanwezig en boden een prachtig schouwspel rondom de deelnemers. De
cultuurwandeling in Maastricht was er ook een om van te genieten. Verder
waren er de drie groeven wandelingen in Berg en Terblijt, de Nacht van
de Nacht in oktober en de herfstwandeling in Sweikhuizen. De 30e
oudejaarswandeling werd afgesloten met weer een groot aantal
deelnemers en een gezellige nazit. We danken dan ook de mensen achter
de schermen van onze vereniging die deze activiteit weer tot een succes
maakten zowel op de wandeling als in de “Haamsjeut”. Op naar de 31e
wandeling, zie ook onze wandelingen en excursies in 2010. Ze zijn de
moeite waard.
Coördinator Fred Erkenbosch
Zoogdieren
In de winter en het voorjaar van 2009 hebben we weer de nodige
controles aan de diverse dassenburchten uitgevoerd (op meer dan 30
locaties) en de stand van zaken doorgegeven aan de Stichting
Dassenwerkgroep Limburg. Wij hebben hier in Ulestraten relatief veel
bewoonde dassenburchten en over het algemeen kan men hier gelukkig
weer spreken van gezonde populatie. In tegenstelling tot de menselijke
bevolking is de dassenbevolking nog niet aan een vergrijzing toe!
De dassenlocaties die aan de andere kant van de A2 liggen hebben we
overgedragen aan de toezichthouders van Bunde, zodat ook de kern
Bunde actief betrokken wordt bij de bescherming van de das.
Verder hebben wij uiteraard ook de twee “jaarvergaderingen” bijgewoond
van de Stichting Dassenwerkgroep Limburg. Beschermen wij de das dan
beschermen wij ook ons eigen landschap!
Coördinator Wim Ghijsen
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IVN JEUGDGROEP MEERSSEN - ULESTRATEN
Telkens opnieuw blijkt dat de activiteiten, die voor de jeugdgroep
georganiseerd worden, niet alleen boeiend, maar ook zeer leerzaam
zijn. In het algemene jaarverslag is weliswaar al, zij het in beknopte
vorm, informatie betreffende de activiteiten vermeld.
Wildpark in Gangelt
Zonder afbreuk te doen aan
de overige, leek het ons
zinvol om hier wat
uitgebreider in te gaan op
een tweetal van die
activiteiten. Zo werd er op 17
oktober 2009 met een grote
groep een bezoek gebracht
aan het Wildpark in Gangelt.
De kinderen werden eerst
ingedeeld in 5 groepen. Bij
de ingang van het park
kregen zij een soort
quizformulier waarop zij een aantal vragen moesten beantwoorden.
Tevens kreeg elke groep een fotocamera. Het was de bedoeling om
beurtelings de leukste foto’s te maken van de in het park aanwezige
dieren, vogels en andere bezienswaardigheden. Gewapend met deze
attributen werd een rondgang door het park gehouden. Ook werd
informatie verstrekt omtrent de leefwijzen en leefgebieden van de dieren
en de vogels. Naderhand, tijdens de volgende bijeenkomst van de
jeugdgroep in de maand november (deze vond plaats in D’n Haamsjeut),
werden alle gemaakte én afgedrukte foto’s op de tafels getoond en werd
de uitslag door ons bekwaam jurylid Geert Hovens onder het nodige
gejuich bekend gemaakt.
Valkenier Lambrix
Een tweede bijzondere activiteit vond plaats op 12 december 2009. Op
deze dag werd met een vrijwel voltallige groep een huisbezoek gebracht
bij valkenier dhr. Lambrix aan de Bunderstraat te Meerssen. Vanwege het
grote aantal deelnemers moest de groep in tweeën gesplitst worden.
Groep 1 kreeg eerst onder begeleiding van de heer Lambrix een
rondleiding langs de volières, waarbij de vele roofvogels van zeer dichtbij
aanschouwd en gefotografeerd konden worden. Vooral de twee grote
oehoes waren indrukwekkend. Groep 2 kon gelijktijdig binnenshuis via
een televisiescherm genieten van prachtige opnames van alle roofvogels
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die in West Europa voorkomen. Bij de wisseling van de groepen werd een
pauze ingelast en op het buitenterras werd door de fam. Lambrix een
uitgebreid koffie-, thee-, frisdrank-, fruit-, koekjes en snoepgoed “buffet”
geserveerd. Tijdens deze pauze konden de kinderen een wel heel tamme
valk op de hand nemen en hem zelfs aaien. Hierbij werden natuurlijk de
nodige foto’s geschoten. Al met al een zeer geslaagde afsluiting van het
activiteitenjaar 2009. Een bijzondere vermelding verdient zeker de fam.
Lambrix vanwege de zeer gastvrije ontvangst van de jeugdgroep.
De werkgroep Jeugd,
Marie-José Steijns en Wil Dohmen
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MEAT THE TRUTH
Er was een interessante documentaire aangekondigd voor de 1e
verenigingsavond van het nieuwe jaar op 6 januari jl. Nadat de
gebruikelijke Nieuwjaarswensen waren uitgewisseld werd de
aandacht gevestigd op “Meat the Truth”.
“Meat the Truth” is een spraakmakende documentaire die een belangrijke
aanvulling is op eerdere klimaatfilms. Hoewel deze films erin geslaagd zijn
om de problematiek rondom de opwarming van de aarde overtuigend op
de kaart te zetten, werd telkens een van de grootste oorzaken van de
opwarming van de aarde buiten beschouwing gelaten, de veehouderij.
Ten behoeve van de pauze met koffie, thee en heerlijke waffele werd de
documentaire halverwege onderbroken. Ook een moment om de eerste
indrukken te verwerken, want indrukwekkend was het eerste gedeelte
zeker. Na de gezellige pauze werd de draad snel weer opgepakt en
uitvoerig uit de doeken gedaan hoe groot de impact op het klimaat vanuit
de veeteelt wel is. Na afloop werd er nog betrokken gediscussieerd;
gedeelde conclusie was in ieder geval dat de documentaire een echte
eye-opener is en meer dan voldoende stof tot nadenken voor iedereen
heeft opgeleverd. Voor degene die er niet bij waren is onderstaand artikel,
uit het blad van de Limburgse Milieufederatie, een beknopte weergave
van de problematiek onder de kop “Een biefstukje minder…………”
Jean Slijpen
Een biefstukje minder voor een beter klimaat
Al Gore’s spraakmakende film “An Inconvenient Truth” repte er met geen
woord over. Ook de media laten het thema links liggen: de
ongemakkelijke waarheid over de invloed van onze gigantische veestapel
op het klimaat. Het heeft echter geen zin om de kop nog langer in het
zand te steken. Tijd voor de waarheid.
Om een klimaatcrisis te voorkomen, moeten westerse landen hun
broeikasemissies met 80 tot 90 procent terugbrengen. Dat stelt het
planbureau voor Leefomgeving PBL in het onlangs gepubliceerde rapport
“Growing Within Limits” (november 2009). De wetenschappers hebben
onderzoek gedaan naar de klimaateffecten van de vee-industrie. De
conclusies zijn schokkend. Deze branche is verantwoordelijk voor liefst 51
procent van de broeikasgasuitstoot wereldwijd!
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De ministers Jacqueline Cramer (Milieu) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) vinden dan ook dat de consumenten hun vleesconsumptie
fors zouden moeten verminderen. De productie ervan draagt immers in
belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde.
De bijdrage van deze industrie is zelfs groter dan de uitstoot van alle
verkeer en vervoer in de wereld bij mekaar opgeteld. Voor de productie
van een kilo vlees zijn zeven kilo graan en tienduizend liter zoet water
nodig.
Intussen vaart de vleesindustrie er zelf wel bij. Zo’n 80 procent van het
mondiale landbouwgebied staat in dienst van vee en veevoer. Anders
gezegd: voor 15 procent van de dagelijkse geconsumeerde calorieën
(vlees dus) wordt 80 procent van het beschikbare landbouwareaal
gebruikt. En het kappen van het regenwoud om dit gebied nog verder uit
te breiden, gaat onverminderd door. Hierdoor is al meer dan 30 procent
van alle plant- en diersoorten verdwenen.
De helft van alle geproduceerde granen verdwijnt overigens in de magen
van kippen, koeien en varkens. Veevoer dus! Al dat graan zou ook
gebruikt kunnen worden om mensen te voeden. Deskundigen hebben
uitgerekend dat we met alle bestaande landbouwgronden wel dertig
miljard mensen voeden. Er zou dus genoeg voedsel voor iedereen
moeten zijn, want we wonen momenteel met zes miljard inwoners op deze
planeet. Voorwaarde is wel dat we dan minder of geen vlees en
aanverwante producten eten. Anders dan ons jaren lang in reclamespotjes geleerd is, is het helemaal niet zo verstandig om veel melk te
drinken en heb je geen vlees nodig om gezond te blijven. Dierlijke eiwitten
veroorzaken juist nogal wat welvaartsziekten naast de vervuiling en het
dierenleed die de productie ervan kenmerken.
Wanneer alle Nederlanders zouden besluiten om één dag per week geen
vlees te eten, kunnen we in een klap alle klimaatdoelstellingen van de
Nederlandse regering voor huishoudens realiseren. Het aardige is dus dat
we niet op de overheid hoeven te wachten met het bestrijden van het
klimaatprobleem maar dat we zelf meteen een aanvang kunnen maken,
simpelweg door minder vlees te eten. Dat is niet alleen goed voor ons
klimaat, maar ook voor de voedselverdeling in de wereld, de biodiversiteit,
onze gezondheid en het welzijn van de dieren. Het is maar een kleine
bijdrage, maar als we allemaal meedoen is de impact enorm.
Har Pluijmakers, lid Groene Taille Comité
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EEN EEKHOORN IN MIJN TUIN
Het was vrijdagmorgen, 4
februari. Ik had buiten bij de
achterdeur nog een mandje
met walnoten staan. We
dronken een kop koffie bij het
achterraam, met uitzicht op
het terras en de tuin.
De sneeuw was twee dagen
geleden gesmolten. Daar
kwam plots de eekhoorn, die
zich al jaren in onze tuin laat
zien, via de achterburen naar
ons terras. Hij (zij) was er al eerder geweest, dus hij wist de weg. Pikte
een walnoot en verborg ze in het gazon. Daarna kwam hij weer terug en
verborg de walnoot in de border.
Dat ging een hele tijd door. Ik haalde mijn fototoestel en maakte door het
raam een aantal foto’s. Echter, de camera stelde scherp op het glas van
het raam, dus de foto was niet geschikt.
Toen ging ik bij de achterdeur zitten, deed ze voorzichtig open en bewoog
niet. Ik kon de een na de andere foto maken op 3 tot 4 meter afstand.
Eerst maakte ik foto’s van de eekhoorn op een natuurstenen drinkbak;
later kwam hij nog dichterbij en pikte de noten uit een schaal waarin ik ook
een aantal noten had gelegd.
Zo zie je maar weer, hoe de natuur in eigen tuin voor verrassende
momenten kan zorgen.
Jos Smeets.
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DE VLIEKERWATERLOSSING
Na de Watervalderbeek nu een artikel over een beek die net zo
belangrijk is voor onze omgeving.
De bronnen

Wie zich vanaf het plateau van Schimmert via Ulestraten naar Meerssen
begeeft, passeert in het midden van de Catharinastraat “de Bron”. Het is
een flinke waterstraal, die zich door een buis via een gemetseld muurtje
met pijlers richting straat begeeft. Deze bron is kenmerkend voor een
groot brongebied in deze omgeving.
Achter woning Catharinastraat 76 ontspringt aan de voet van de helling
een van de hoofdbronnen (100 m +NAP) van de Vliekerwaterlossing.
Deze wordt in de volksmond “aan de Kapelput” genoemd. Ook is er een
woning nr. 78 in deze straat naar de put genoemd. Deze bronbeek neemt
nog enkele bronnetjes op, gaat tussen huisnummers. 80 en 78 naar het
regenwaterriool en stroomt tegenover nummer 108 richting Vliekerbos. Ze
komt hier bij een andere hoofdbron die ontspringt in de helling die parallel
aan de holle weg loopt, brongebied Kl. Berghemmerweg –
Wijngaardsberg op 102 m +NAP. Deze bronbeek stroomt door een
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zandvanger uit 2004 en komt dan met de bronbeek van “de Bron” en die
van de “Kapelput” samen.
De vijvers

De bronnen vormen zo de Vliekerwaterlossing, die zich al slingerend op
weg naar het kasteelpark begeeft. Waarschijnlijk is de beek een door
mensen gegraven waterafvoer, getuige de naam lossing. Op de
Tranchotkaart 1805-1807 loopt de beek in het kasteelpark Vliek naar de
eerste vijver en doorloopt daarna alle toen aanwezige zeven vijvers. Bij
een latere kaart is de situatie weer anders en loopt de beek buitenom
(Putstraat-zijde) de zeven vijvers en vervolgt dan kronkelend haar weg
richting de “Twee beken” (zie afbeelding boven) maar ze loopt in beide
gevallen niet onder langs het hellingbos. Op een kaart uit 1921 is de
huidige loop onder langs het hellingbos al te zien vanaf de 3e vijver,
dezelfde situatie als nu in 2010.
De zeven vijvers waren al rond 1468 aanwezig; ze dienden voor de
viskweek. De vijvers werden ook toen al gevoed door de Vliekerwaterlossing, maar waarschijnlijk heette de beek toen anders. Ze
stroomde achter een boerderij die toen bekend stond als “Hof in den
Dael”, de voorloper van de huidige kasteelboerderij. Het huidige kasteel
Vliek dateert pas van 1724.
In een schrijven van de toenmalige gemeente Ulestraten op 9-6-1904
werd over de Vliekerbeek of Kapelbeek gesproken. De naam
Vleekerwaterlossing werd toen gebruikt op een tekening uit 1904.
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Ondergronds
In de ondergrond van de
Catharinastraat zijn in 2005 een
vuilwater- en een
regenwaterriool aangelegd.
Vuilwater gaat naar de
zuiverings- installatie in Limmel;
dit wordt gezuiverd en naar de
Maas afgevoerd. Het
regenwaterriool vangt het water
op van de straat en eventueel
water van de daken als ze
afgekoppeld zijn van de
vuilwater-riool. Het water wordt
dan via een beekje tegenover
nr. 108 afgevoerd naar de Vliekerwaterlossing.
Tijdens deze werkzaamheden in de bouwput van de genoemde
gescheiden riool in 2005, kwam er een blauwgroene kleilaag (Boomse
Klei) van 2 meter dikte te voorschijn (zie afbeelding). Deze kleiafzettingen
uit het Oligoceen (een tijdperk tussen 24-34 miljoen jaar geleden) werden
afgezet in een ondiepe zee met een nabije kustlijn. Dit geldt ook voor het
brongebied van de Watervalderbeek en de
Bunderbossen. Deze kleiafzettingen zitten
in Ulestraten in de ondergrond en hebben
plaatselijk een dikte van 3-5 meter (bijv.
onder de zandvanger in de beek). Ze
bevatten plaatselijk veel fossielen. Ook dit
brongebied wordt gevoed door het
neerslagwater dat op het zacht glooiend
plateau van Schimmert valt. Per jaar valt
op dit 50 km² grote gebied 6 miljoen m³ regenwater. Gezien de opwarming
van de aarde zal deze neerslag in de toekomst steeds maar toenemen en
zijn de bronnen verzekerd van water. Dit water wordt door de planten
opgenomen, een gedeelte verdampt en de rest zakt in de bodem en komt
op de plaatsen waar de kleilagen van het Oligoceen in de helling
dagzomen als bronnen weer naar buiten.
Natuur
Het gebied in de Catharinastraat was tot 1935 een onbegaanbaar gebied
door zijn moerassig karakter vanwege deze kleilaag. In Ulestraten werd
dit gebied de “Banet” genoemd, waarschijnlijk een verbastering van
beemd, (beent, bant, band en beempt) dat zoveel betekent als moerassig,
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overstroomd - drassig gebied of broek. Tussen 1933 -1935 is de
doorgaande weg Meerssen – Ulestraten aangelegd en moest dit drassige
gebied ontwaterd worden. Het werd plaatselijk meer dan 2 meter
opgehoogd, waardoor later ook woningbouw kon plaatsvinden. De meters
dikke kleilaag in de bouwput loopt in alle richtingen door zoals in het
Vliekerbos en onder de zandvanger. Ze is mede de oorzaak van een
uniek brongebied in deze omgeving. Maar de kleilaag zorgt ook voor natte
plekken bij en onder de woningen in deze omgeving, ze zijn als het ware
op de kleilaag gebouwd.
Links van de bezinkvijver (overloop vuilwaterriool) loopt een voetpad
richting holle weg (op de kaart Hogebergweg). Op de hellingwand achter
de beek is in het voorjaar een explosie van voorjaarsbloeiers te zien, die
allemaal hun ontstaan te danken hebben aan het kwelwater van het
bronbos. Dit is ook het brongebied van “de Bron” in de Catharinastraat
(zie afbeelding), die in de helling achter de tuin ontspringt. Deze kleilaag
loopt bij deze woning nr. 79 direct tot aan het trottoir (afbeelding beneden)
en daar zijn de bronnen duidelijk zichtbaar. Planten die hier voorkomen
zijn o.a. eenbes, bosanemoon, witte klaverzuring, slanke sleutelbloem,
twee soorten goudveil, vingerhelmbloem, moerasspirea,
moerasstreepzaad, bittere veldkers en pinksterbloem. Ook komt in deze
omgeving nog het zeldzame heelkruid voor, een schermbloem van
vochtige kalkrijke bossen die bloeit mei-juni. Inmiddels gevoed door een
grote hoeveelheid water stroomt de Vliekerwaterlossing richting
kasteelpark; ze neemt onderweg nog enkele bronnetjes op uit het
Vliekerbos voordat ze haar water afgeeft aan de grote vijver.
Wie al wandelend door het Vliekerbos loopt en goed opgelet heeft, ziet
dat er op verschillend etages in het bos diverse bronbeekjes vanaf de
helling zich een weg naar beneden zoeken. De oorzaak hiervan is dat er
verschillende kleilagen van verschillende oorsprong zich in de helling
bevinden en waar deze dagzomen (aan de oppervlakte komen) bronnen
doen ontstaan. Dat kan meteen een bronbeekje zijn maar het water kan
ook uittreden als moerassig gebied waar geen duidelijke bron zichtbaar is.
Over deze beekjes en moerassige gebieden in het bos zijn in 2009 houten
loopbruggen gelegd.
Kasteel
Op de rechteroever van de Vliekerwaterlossing is het 2008
gerestaureerde kasteel Vlieken het kasteelpark met zijn mooie oude
monumentale bomen te zien. Van het
bronwater uit het brongebied hebben de eigenaren van kasteel Vliek goed
gebruik gemaakt ter verfraaiing van hun kasteelpark, een prachtig stuk
tuinarchitectuur. Het water werd naar bijzondere plekken geleid via
ondergrondse gresbuizen en mooi gevormde hardstenen verdelers. Een
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van die plekken was de “Cascade” die tot in begin van de jaren vijftig van
de vorige eeuw langs de rand van de Vliekerwaterlossing stond (zie
afbeelding rechts) en
waarvan de restanten
hiervan nog tot in de jaren
tachtig te zien waren. Ook
werd uittredend bronwater
geleid via een kalkstenen
puthuisje in het bos naar de
stallen van de
kasteelboerderij als
drinkwater voor het vee; dit
gebeurde waarschijnlijk nog
tot begin jaren zeventig.
De beek heeft inmiddels
voor een mooi achterland
gezorgd en stroomt via een
overloop van de eerder
genoemde grote vijver onder
langs de bosrand. Via een
andere overloop van de
grote vijver stroomt het
water door de in 2004
gerestaureerde moerassige
weilanden of hooilanden van
Vliek. Ze worden gevoed
door massaal uittredend
bronwater. Deze weiden of hooilanden waren tot 1985 een uniek gebied
voor planten die zich thuis voelen waar kalkrijk grondwater uittreedt (zie
afbeelding links). De brede orchis, ooit een gewone verschijning, grote
ratelaar, echte koekoeksbloem (zie afbeelding boven), dotterbloem,
kruipend zenegroen en pinksterbloem kwamen hier voor. De meeste van
deze planten kunnen niet tegen bemesting en zijn op den duur
verdwenen. Waarschijnlijk dringt er toch door erosie van de akkers op de
Wijngaardsberg nogal wat bemeste löss richting brongebieden, waardoor
het bronwater plaatselijk een hoog nitraatgehalte heeft.
Voor deze zeldzame planten kwamen riet, grote lisdodde, harig
wilgenroosje en zelfs brandnetel in de plaats. De bedoeling van de
restauratie is dat dit gebied weer dezelfde waarden krijgt als vόόr 1985.
In de jaren na de oorlog lag op een gedeelte van de moerassige weiden
het voetbalveld van RKUVC. Ook werd er toen een gedeelte van deze
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weiden ontwaterd en plaatselijk opgevuld om het vee te kunnen laten
grazen.
Ondergrondse schoorsteen
De Vliekerwaterlossing
neemt de tak van rechts, die
vanaf de grote vijver door de
moerassige weiden loopt
weer op en gaat richting
voormalige suikerfabriek (van
1867-1876) in Humcoven. De
beek loopt over,- ja u leest
het goed, óver de nu
ingestorte schoorsteengang
van deze fabriek waarvan de
schoorsteen zelf boven aan
de rand van de boshelling
stond richting
Wijngaardsberghof. Zouden
er geen problemen zijn geweest met de waterdichtheid van de gang als er
continu een beek over liep? Deze schoorsteengang was 1,4x1,4 meter
van veldbrand gemetseld met een rondboog dak (afbeelding uit 1985). Hij
lag 80 cm. onder het maaiveld bij de fabriek. Via het hellingbos, waar de
ingestorte schoorsteengang nog zichtbaar is, ging de rook omhoog naar
de inmiddels verdwenen toren. Veldbrand stenen van deze toren zijn in
Ulestraten gebruikt bij de bouw van woningen in de Catharinastraat nr. 67
en nr.55.
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Naar Humcoven
De beek gaat nu onder de weg (van Humcoven naar Waterval) door en
gaat achter langs het Waterpompstation Waterval en op haar rechteroever
passeert ze een oude hoogstamboomgaard. Ze geeft in het gebied bij de
“Twee beken” op 70 m +NAP haar water af aan de Watervalderbeek die
van links uit het dal komt (afbeelding rechts). Ze heeft dan ongeveer 1733
meter afgelegd vanaf de bron. Vanaf dit punt gaat de Watervalderbeek
met een prachtige meander van 360 graden (zie afbeelding rechts onder)
richting Meerssen. Het toch wel smalle Vliekerhellingbos, de moerassige
weiden en de Vlieker-waterlossing zijn evenals de Watervalderbeek en
zijn omgeving, belangrijke schakels voor de flora en fauna in dit gebied.
De diversiteit aan soorten in dit gebied is groot. Vleermuizen, vogels,
kikkers, de vroedmeesterpad, de alpenwatersalamander, insecten en
vissen leven in en bij de beek. De das leeft er in twee grote en twee
kleinere burchten. Reeën komen er om te rusten en te drinken. De planten
van deze vochtige omgeving krijgen een nieuwe kans na de vele ingrepen
de afgelopen jaren in dit gebied.

Het zeer afwisselend dallandschap van de Vliekerwaterlossing vormt een
prachtig decor waarin natuur en cultuur al eeuwenlang een
landschappelijke eenheid zijn. Houden zo!
Tekst en foto’s: Fred Erkenbosch
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BRASSICA: VAN BLOEMKOOL TOT ZUURKOOL
In het album “Asterix en de Belgen”, maken Asterix en Obelix het
Julius Caesar weer eens moeilijk, dit keer in samenwerking met de
Belgen. Zo moeilijk zelfs dat Julius een debat in de Romeinse senaat
moet onderbreken en dat was nog wel een debat over de problemen
van de brassica kwekers in de buurt van Pisa! Toch een zeer
belangrijk onderwerp vond de geachte senator, maar Julius Caesar
dacht daar duidelijk anders over. Toch gaat het dit keer niet over de
oorlog in Gallië maar over brassica: kool dus. En zoals uit het
voorgaande blijkt is kool een groente met een zeer lange
geschiedenis. Want dat soort zaken kloppen altijd in de albums van
Asterix en Obelix.
Iemand stuurde mij een mailtje naar aanleiding van een eerder artikel over
groente met de vraag of ik hem uit de doolhof van namen van koolsoorten
wou helpen. Dat wou ik wel maar eenvoudig bleek het allemaal niet te zijn
en zijn vraag ging dan nog maar alleen over de koolsoorten waarvan wij
de wortels en stengels eten. Meestal eten we de bladeren, de knoppen of
de bloemen. Nu dus een poging om een om een beetje lijn te brengen in
de hele brassica familie die wij mensen al zo’n 5000 jaar kweken en eten.
Plantkundige indeling
De meest voor de hand liggende indeling bij gekweekte en veredelde
planten is altijd eerst kijken met welke wilde planten men eigenlijk ooit
begonnen is. Koolsoorten horen allemaal bij de kruisbloemen en als je
keer de boerenkool in bloei laat komen is dat meteen duidelijk. Maar
mensen die zelf kool verbouwen laten ze zelden in bloei komen en onze
koolplanten lijken maar heel weinig op het wilde koolzaad in de berm.
Toch is het wilde koolzaad wel nauw verwant, het is ook een brassica
soort, maar het blijkt al moeilijk om binnen de kruisbloemen zo op het oog
te bepalen welke bij de brassica familie horen.
Dank zij de DNA analyses is het tegenwoordig relatief eenvoudig om na te
gaan hoe de familie relaties in elkaar zitten. Dat levert ook wel eens
verrassingen op en bij de koolsoorten bleek dat die 3 of 6 stamvaders te
hebben. De 3 stamvaders zijn:
1. raapzaad (met 10 paren chromosomen),
2. wilde kool (met 9 paren) en
3. zwarte mosterd (met 8 paren).
Om aan 6 stamvaders te komen, ontstonden er natuurlijke, spontane
kruisingen tussen de eerste drie, maar daarbij werd het aantal paren
chromosomen gewoon opgeteld. Dat gewoon optellen is niet gebruikelijk
bij kruisingen maar ook niet uniek. Zo ontstonden dus 3 nieuwe soorten:
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4. raapzaad + wilde kool levert koolzaad met 19 paren chromosomen,
5. raapzaad + zwarte mosterd levert serepta-mosterd met 18 paren,
6. wilde kool + zwarte mosterd levert Abessijnse kool (of mosterd) met 17
paren.
Hiermee mochten de mensen rond het Middellands Zeegebied zo’n 3000
jaar voor Christus gaan kweken en veredelen. De laatste twee hebben
niet zoveel eetbaars opgeleverd dus die laten we maar even buiten
beschouwing.
- Van raapzaad (no.1) stamt bijvoorbeeld ons huidige raapzaad en
raapstelen maar ook de Chinese kool.
- Van de wilde kool (no.2) stammen de meeste koolsoorten zoals
boerenkool, bloemkool en spruitjes maar ook koolrabi (groene bolletjes).
- Van de zwarte mosterd (no.3) gebruiken we niet zoveel afstammelingen.
Zelfs de meeste mosterd is gele mosterd, wel heel dicht familie maar
meestal niet tot de brassica gerekend.
- De kruising raapzaad + wilde kool (no.4) was wel interessant en leverde
ons koolzaad en koolraap (grote bruinig gele knollen)
De keukenindeling
Onze voorouders
hebben zich
natuurlijk niet bezig
gehouden met
theoretische
verhalen zoals
hierboven. Ze waren
geïnteresseerd in
eten en het eerste
wat ze deden was
wilde kool uitzoeken
met grote bladeren.
Toen ze die gingen
kweken ontstonden
planten met steeds grotere bladeren waarschijnlijk het meest gelijkend op
onze boerenkool. Van de kool met alleen losse bladeren heeft men
sporen gevonden in nederzettingen uit de bronstijd in Zwitserland en
Duitsland. Ten noorden van de Alpen was dit dus een van de oudste
groenten.
Maar naar mate de koolbladeren groter (en dus ouder) worden zijn ze ook
taaier en blijkbaar waren er toen al fijnproevers die liever de kleine
zachtere blaadjes in het hart aten. In ieder geval ze selecteerden daarop
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en dat leverde rond de tijd van Julius Caesar de eerste kolen op met een
krop, een bol in het midden. Waarschijnlijk zag die er ongeveer uit als
onze Savooie kool en alle andere “bollen” stammen hier van af: witte kool,
rode kool, spitskool, maar niet de Aziatische varianten zoals Chinese kool
en paksoi want die zijn uit raapzaad gekweekt. In die tijd kende men ook
al zuurkool dus die zou zelfs nog ouder kunnen zijn dan de kool in
bolvorm. Men maakte zuurkool om de kool te kunnen bewaren voor de
winter door witte of groene kool te zouten en te laten fermenteren.
Rond diezelfde tijd, het begin van onze jaartelling, werd in de buurt van
Duitsland de koolrabi gekweekt. Bij koolrabi eet men niet de bladeren
maar de verdikte stengel. Nog verrassender vind ik dat aan het einde van
de Middeleeuwen de Italianen op het idee kwamen om de bloemknoppen
te gaan eten. Het idee lijkt nogal decadent maar het heeft ons de
bloemkool en de broccoli opgeleverd, allebei afstammelingen van de wilde
kool. De laatste belangrijke ontwikkeling vanuit de wilde kool kwam rond
1750 uit België: de spruitjes, in het Engels Brusselse spruitjes genoemd.
Spruitjes zijn in feite de niet uitgegroeide okselknoppen van de wilde kool.

Raapzaad en koolzaad zijn vooral bekend als leveranciers van
plantaardige olie. Raapzaad is ook in Noord-Europa een inheemse wilde
plant en is daar waarschijnlijk de eerste olieleverancier geweest. Maar
koolzaad werd in het Middellandse Zee gebied al eerder gebruikt en heeft
ook in het Noorden raapzaad vervangen als spijsolie omdat raapolie
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bitterder is. Raapzaad en koolzaad werden zeker vanaf de 13e eeuw
verbouwd en het lijkt erop dat de teelt zich vanuit Nederland en België
heeft verspreid. Misschien is het toeval maar de 13e eeuw was ook de tijd
dat hier de eerste watermolens (oliemolens?) werden gebouwd.
Raapzaad en vooral koolzaad zijn nog steeds belangrijk, maar in het
verleden waren ze, met boter, de belangrijkste leverancier van vloeibare
oliën en vetten boven de Alpen en niet alleen gebruikt als spijsolie maar
ook voor verlichting. De oliemolens verwerkten vooral deze zaden.
Tegenwoordig is er weer nieuwe interesse in deze planten als mogelijke
leveranciers van ecologische dieselolie.
Waarschijnlijk is de olie uit de zaden ook de aanleiding geweest voor de
mensen om deze planten te gaan kweken, andere plantendelen werden
waarschijnlijk niet gegeten. Bij koolraap, knolraap, meiraapjes en
stoppelknollen zijn de mensen vooral geïnteresseerd in de eetbare
verdikte wortels. Koolzaad en koolraap zijn gekweekt uit de kruising van
raapzaad en wilde kool, de andere stammen direct af van raapzaad.
Mosterd na de kool
Een aantal soorten van de brassica familie noemt men mosterd in plaats
van kool. Dat is slaat vooral op het gebruik en minder op de plant zelf. Om
mosterd te maken kneust of maalt men de zaden en vermengt die met
azijn en ev. zout of suiker en wat bindmiddel. Mosterd is al duizenden
jaren in gebruik als smaakmaker en in onze omgeving populair omdat de
planten hier gemakkelijk verbouwd konden worden en mosterd dus
goedkoop was. Veel boeren verbouwden zelf hun mosterdzaad en
maakten hun eigen mosterd.
Zoals uit de namen blijkt kun je van verschillende brassica soorten
mosterd maken maar de beste mosterd komt van zwarte mosterd
(Brassica nigra) en van gele mosterd of witte mosterd (Sinapis alba) die
wel een kruisbloem is, maar meestal niet tot de brassica familie wordt
gerekend. Het zwart en geel slaat op de kleur van de zaden. Welke de
boeren vroeger verbouwden weet ik niet. Zwarte mosterd is inheems maar
gele verwilderd hier, dus die doet het ook goed en het schijnt dat ook wel
herik (Sinapis arvensis) gebruikt werd voor zogenaamde boerenmosterd.
Eenvoud is maar schijn
Kool en mosterd horen bij de ‘eenvoudige’ keuken en ook hun bloemen
lijken eenvoudig, maar daaronder blijkt dus een bijzonder ingewikkelde
botanisch systeem te zitten. En alsof dat nog niet genoeg was heeft de
mens ook nog een zeer groot aantal cultivars op de wereld gezet waarvan
je soms nauwelijks kunt voorstellen dat het één plant is botanisch gezien.
Jan van Dingenen
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EEN VREUGDEVOL GETJILP
De winterperiode 2010 heeft met een flink pak sneeuw al een vreugdevol
moment opgeleverd. Op 20 december is de kou ingevallen. Zodra er een
wit afdeksel over het land komt ga ik de vogels extra voederen. Vetballen
en pindanoten voor de kleine pikkers, gepelde walnoten, muesli,
gesneden brood en kaas. De gepelde en gehakte walnoten behoren tot de
lievelingskost van de meeste vogels. Een halfvol bakje, formaat boterkuip,
is binnen een uur als eerste opgepeuzeld. Het roodborstje, de kool- en
pimpelmezen, de boomkruiper en merel, allemaal willen zij er van
meepikken.
Het vergt wel wat tijd om de noten te kraken en het eiwitrijke vruchtvlees
eruit te halen. Dat werkje heeft mij inmiddels duidelijk gemaakt dat er
tussen de noten nogal verschillen bestaan. Bij de ene soort vallen na één
klap de schalen uit elkaar als een bij een chocoladen paasei; bij andere,
wel goed gevulde noten, moet ik allerlei trucs uithalen om de vruchtdelen
eruit te peuteren. Het vruchtvlees zit dan erg vast ingeklemd tussen de
richels van de schalen. De priem is bij dat priegelwerk het beste werktuig.
Op een open plek van het gazon liggen half doorgesneden appels voor de
merels. De merel manifesteert zich als een alleseter. Behalve van appels
houden zij van brood, pikken zij van de kattenkorrels uit de poezenbak en
verorberen zij met veel enthousiasme de gepelde walnoten. Alles bij
elkaar een heel gevarieerde dis voor onze fladderaars.
In de tweede week van januari als ik bezig ben alle bakjes en schoteltjes
weer eens aan te vullen, hoor ik vanuit een struik het getjilp van een mus.
Ik accepteer dat geluid als vanzelfsprekend. Tenminste, in mijn jeugd ben
ik ermee opgegroeid. Maar, in latere jaren is dat geluid geleidelijk aan uit
mijn hoorveld verdwenen. En gelijk als ik die mus hoor tjilpen, realiseer ik
mij al jaren géén mus meer bij mijn woning gezien of gehoord te hebben.
In Moorveld zijn een paar concentraties van mussen op plekken waar lage
heesters, veelal liguster of forse meidoornhagen, de vogels een goede
natuurlijke beschutting en bescherming bieden. Daar zitten ze dan de hele
dag te kwetteren en vliegen (vaak als groep) binnen een beperkt gebied
rond. En nu heeft een mus zich verwaardigd de voederplaats Notten te
bezoeken. Het eenhoofdige getjilp klinkt mij als muziek in de oren. Ik mijn
herinnering zie ik de vroegere mussenkolonies op de boerderijen, het
liefst op plaatsen in de schuur, op de ‘din’, waar altijd wat stro lag met
daartussen graankorrels. Bij familie aan de Baan (de vroegere Rijksweg)
in Moorveld zaten in onze jeugd erg veel mussen.
Het vangen van mussen was een koud kunstje. Onder een groot zeef wat
tarwekorrels strooien en daarna op het moment dat er enkele mussen
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onder het zeef zitten, met een rappe beweging het stokje met een touw
wegtrekken. Met mijn neef hebben we destijds vaker mussen ‘geslacht’,
geplukt en ze daarna gebraden in roomboter. Een jeugdzonde, zullen we
maar zeggen. Overigens, de gebraden mus was niet mijn smaak. Een
beetje ‘grauw’. Ondertussen is de boodschap van de geheugenflits
duidelijk. Ik moet voor tarwe zorgen en die liefst tussen wat andere
rommel ergens quasi toevallig uitstrooien zodat de mus, al scharrelend,
weer zijn kostje vindt.
Ik bezoek direct de Boerenbond in Ulestraten. Ja, tarwe is er nog, maar
alleen in zakken van 30 of 40 kilogram. Dat is wat te veel voor een
startende mussenhouder. Wel is er gemengd graan in een verpakking van
10 kg. beschikbaar. De in de verpakking aanwezige graansoorten,
inclusief maïs, zijn tot voor vogels hapbare stukjes vermalen.

Tevreden keer ik naar huis terug. Het assortiment vogelvoedsel wordt
uitgebreid met lichtjes gemalen gemengd graan. Ik hoop dat die ene mus
die zich nu gemeld heeft, de boodschap zal doorgeven aan zijn
soortgenoten en ook dat het voor de mussen goed smikkelen wordt in het
Bospad. Dan zorg ik in het voorjaar wel voor wat mussenpannen. Als ik
dat 50 jaar geleden gedaan had zou iedereen gezegd hebben: die heeft
een pan uit. Maar, de tijden zijn veranderd. Nu moet de gewone pan
vervangen worden door een (mussen)pan.

Paul Notten, Moorveld.
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In het weekend van 23 en 24 januari j.l. heeft de Vogelbescherming alle
leden opgeroepen om gedurende dat weekend een half uur lang alle
vogels in de tuin te tellen en de uitslag door te geven, dus de jaarlijkse
Tuinvogeltelling. Die waarnemingen worden doorgegeven aan het
Onderzoeksinstituut SOVON en daar opgeslagen in een speciale
databank. Onderzoekers bestuderen de getallen en trekken er weer
conclusies uit zodat men ‘wegvallende’ soorten beter kan beschermen.
Dit jaar hebben maar liefst 35.000 tellers meegedaan en ze hebben in
totaal bijna 1.000.000 vogels genoteerd.
De huismus is nummer 1 voor wat betreft het aantal waargenomen
vogels, ondanks de halvering van het bestand gedurende de laatste 25
jaren. De merel is leider als het gaat om de verspreiding (in de meeste
tuinen waargenomen), gevolgd door de Koolmees en Roodborst.
De IJsvogel heeft het voor het tweede jaar voor zijn (haar) kiezen
gekregen. Hij werd slechts 85 keer waargenomen, terwijl het vorig jaar
nog om 353 waarnemingen ging. Om te overleven heeft hij open water
nodig, hoe kom je anders aan de visjes.
De lijst van de top-tien is als volgt (niet veel verschillend van vorig jaar):
1. huismus
2. merel
3. koolmees
4. vink
5. pimpelmees

6. spreeuw
7. kauw
8. Turkse tortel
9. houtduif
10. roodborst

We hebben het al vaker erover gehad: vogels zingen in het dialect.
Het meest bekende voorbeeld is de vink. De vink in de Ardennen zingt
een iets andere melodie dan de vink in Limburg. Elodie Briefer van de
Queen Mary University of London heeft dat uitgezocht. Ze analyseerde de
zang van de veldleeuwerik, die uit wel 300 syllaben (vergelijk: lettergrepen
of kleine motiefjes). Daarmee is de zang van de leeuwerik een van de
meest complexe in de vogelwereld.
Heeft de leeuwerik voordeel van dat gegeven, dat ze dialecten hebben?
Wel zeker, zo kunnen ze horen wie bekend is in de buurt van hun
territorium en daardoor kunnen ze “indringers“ van sneller herkennen.
De spreeuw is de laatste 30 jaren er ook flink op achteruit gegaan.
Vlogen er in 1980 hier nog zo’n 1.300.000 spreeuwen rond, in 2009
waren er dat nog maar tegen de 600.000.
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Men geeft vooral aan als oorzaak: de omzetting van weiland naar
bouwland, waar de spreeuwen moeilijker aan hun voedsel komen en door
verdroging van de overgebleven graslanden als gevolg van de
klimaatverandering en door de maatregelen tegen overstromingen.
Vogelbescherming Nederland heeft de Stadsvogelprijs 2009 uitgereikt.
Er waren 16 gemeentes, die plannen hebben uitgevoerd om stadsvogels
aan te trekken en ze te behouden. Vier steden zijn genomineerd: Leiden,
Den Haag, Joure en Lelystad.
Leiden kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus, vanwege de inschakeling
van de burgers, die men stimuleerde om ze niet met al te complexe taken
op te zadelen: opruimen in parken en binnentuinen, mussenflats plaatsen,
studenten een nestkastje laten adopteren, kortom heel gewone ideetjes,
waar ieder mens iets mee kan.
De Werkgroep van IVN-Ulestraten houdt sinds 1980 een lijst bij van
waargenomen vogelsoorten. Op die lijst stonden sinds 2006 113
vogelsoorten genoemd als zijnde waargenomen. Vanaf 17 januari j.l. is er
weer een soort bijgekomen, want door Leo Kurvers werd op 17 januari
2010 een Grote Zilverreiger waargenomen en wel “op de hei”. (Soort
nummer 114). Zie de lijst Vogelwaarnemingen 1980 – 2010 in deze
Haamsjeut.

Namens Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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VRIJWILLIGERSDAG 2010
Zaterdag 30 januari j.l. organiseerde het district Limburg haar
tweejaarlijkse vrijwilligersdag. In Geleen kwamen rond de 100
vrijwilligers van vele afdelingen bijeen. Een van de hoogtepunten van
de dag was de uitreiking van de Doeprijs 2009.
Waarderingsregen voor het IVN Limburg
Terwijl buiten de sneeuw de aanwezigheid van de ruim 80 deelnemers
aan de Limburgse IVN vrijwilligersdag bijna had verhinderd, daalde in de
loop van zaterdag 30 januari 2010 de regen van waardering over vele
IVN-ers neer.
Op deze Limburgse IVN vrijwilligersdag werden ervaringen uitgewisseld
en nieuwe kennis opgedaan tijdens een achttal workshops. Ter conclusie
van deze workshops werden stellingen bedacht die aansluitend werden
getoetst.
Bij deze enkele markante stellingen:
- De ideale (Groen)cursus: ‘Het cursusmateriaal van alle afdelingen hoort
op het intranet www.mijnivn.nl ’.
- Flora/ fauna en tuinen: ‘Door samenwerking doe je meer kennis op’
- Communicatie: ‘De eend gaat vreemd’ (Bedenk een originele titel voor
een persbericht.)
- Watch waterproject: ‘Het WATCH spel is een leerzame uitdaging voor
10-80+’
- IVN Cursushuis: ‘Het op de juiste manier informatie “overbrengen” door
een gids moet meer aandacht krijgen in opleiding en bijscholing.’
- Samenwerking in regio’s: ‘Regionaal moet een jongerenwerkgroep
worden opgezet die zelf de leeftijdsgenoten betrekt’.
- Buitenschoolse opvang (BSO): ‘Natuur beleef je eerst in de eigen
omgeving / wijk’
- Jubileum: ‘Voor een jubileum is actieve PR nodig’.
Dat veel IVN afdelingen enthousiast, projectmatig en innovatief aan de
weg timmeren werd duidelijk door de presentaties van de inzendingen
voor de IVN Doeprijs.
De volgende afdelingen presenteerden hun projecten:
- Stein, wandelboekje “van Kingbeek tot Knup”
- Land van Swentibold, Een knotkar
- Spau-Beek, Geologische wandeling “Wat de Maas rond Spaubeek
achterliet”
- Ubach over Worms, De boskoning
- Ulestraten, Opschonen poelen
- Weert, Het versprookte bos
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- Heerlen, Excursies voor scholen “Bomen vertellen...”
- Maastricht, Bomenboekje “Van hemel tot fossiel”
- De Maasduinen, herintroductie boomkikker
- Maas en Niers, Bomen, volksgebruiken en natuureducatie
- Geysteren-Venray, Ouderen en IVN
De jury had geen eenvoudige taak maar koos voor het project van de
nieuwe IVN afdeling Maasduinen over de Herintroductie van de
Boomkikker. Het publiek koos voor het natuurtheater ‘Het Versprookte
Bos” van IVN Weert.
IVN'er Tineke de Jong-van Heusden ontving tot haar grote verrassing een
Koninklijke onderscheiding. Ze is benoemd tot Ridder in de orde van
Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor de Zuid-Limburgse natuur. De
onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Maastricht, Jan
Mans.
De aanwezigen vierden de successen van IVN Limburg ter afsluiting van
de dag met een goede oranjebitter!
Is uw interesse, voor deze in alle opzichten geslaagde en zeer leerzame
activiteit gewekt, en wilt u als lid van IVN Ulestraten in de toekomst ook ’n
keer deelnemen aan een van de workshops of heeft u een goed idee voor
een “Doeprijs – project” laat dit dan weten aan een van onze
bestuursleden.
Jean Slijpen
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WILLEM BEVER TERUG IN ZIJN WERKPLAATS
Kennismaking
Afgelopen zomer tijdens een vogelexcursie verneem ik van Harrie
Senden, IVN-gids in Roggel, dat in zijn woonplaats weer bevers
bivakkeren in de plaatselijke waterloop. Alle aanleiding om aan zijn
uitnodiging gevolg te geven en ter plaatse eens poolshoogte te nemen.
Op vrijdag 22 januari zijn Riekie en ik naar Roggel gereisd. De plaatselijke
kerk is ons richtpunt. De kerk voorbij rijdend komt men op de Apollolaan,
aan de ene kant bebouwing en aan de andere kant stroomt de
meanderende Roggelse beek, the place to be. We parkeren in deze laan
en lopen met de plaatselijke gidsen Harry en José stroomafwaarts richting
het bosgebied, plaatselijk bekend als de Mussenhoek. Maar naar mussen
zijn we deze keer niet op zoek. Wij komen voor de familie bever die lang
geleden, in 1868, uit ons land verdwenen is.
Nieuw begin
In 2002 hebben stichting Ark, Staatsbosbeheer en het Waterschap zich
met het plaatselijke IVN verenigd in het actieplan: herintroductie van de
bever. Er zijn exemplaren ingevoerd vanuit het stroomgebied van de Elbe
in Duitsland. De populatie maakt een goede ontwikkeling door. In de
omgeving van de Roggelse beek struinen een 8-tal families rond.
Geleidelijk aan breidt de bevergroep zich uit naar de waterstromen
richting Heythuysen en Haelen.
Het eerste
knaagwerk
Na een korte
wandeling doemen de
eerste wilgen langs
de Roggelse beek op.
Het zijn voornamelijk
waterwilgen, bij ons
vanwege de
grijs/fluwelen katjes
beter bekend als de
katjesboom. Al van
ver zie ik een wilg met
een grote witte plek
aan de voet van de
stam. Inderdaad, de
bever heeft de boom met zijn tanden flink bewerkt. In dubbele
trechtervorm, model zandloper, is het hout weg geknaagd tot op 4 à 5
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centimeter van de kern. De boom staat er nog redelijk stabiel bij maar uit
de verhalen van mijn wandelgenoten begrijp ik dat de eenmaal begonnen
knaagpartij in de daarna volgende nachten wordt afgemaakt met het
onvermijdelijke gevolg dat de boom omvalt en in het water van de beek
terecht komt. Vol bewondering bekijken we het knaagwerk. Stammen met
een doorsnee van 10 tot 15 centimeter worden doorgeknaagd of het niks
is. Aan de voet van de boom ligt een hele hoop spaanderachtige, vaak
langgerekte houtschilfers. Prachtig om te zien. Het lijkt wel of de
gemeentelijke hakselmachine op deze plek even halt op de plaats heeft
gemaakt.
Dammen
Opmerkelijk en
getuigend van een
groot instinctief
vermogen bij de
bevers is dat zij bij
het knagen de
diepste inkeping
maken aan de kant
van de beek zodat
de boom, als hij
valt, in het water
terecht komt. Ik
mompel iets van
‘wat een
intelligente dieren!’
maar mijn
echtgenote zegt:
‘zit in hun chipje!’. Tijdens onze wandeling heb ik slechts een enkele niet
in de goede richting gevallen boom gezien. We zullen maar zeggen: het
werk van een bever-in-opleiding.
De bevers knagen niet bij wijze van tijdverdrijf. Het houtwerk hebben ze
nodig voor het bouwen van een dam. Daartoe laten ze eerst een
boomstam dwars op de waterstroom vallen. Dan bouwen ze verder met
kleinere takken die ze van gevelde bomen afknagen. Van de stammen en
takken maken ze, aangevuld met stenen en modder, een dam in de beek.
Daardoor stijgt het water aan de bovenstroom van de dam en komen de
gangen van de bever dieper (en dus veiliger) onder het water te liggen.
De dam kan een hoogte van 20 à 30 centimeter bereiken.
Onze gids vertelt dat in de zorg voor en het beheer van het gebied van de
Roggelse beek het Waterschap op enig moment een stevige door bevers
gebouwde dam uit de beek verwijderd heeft. Dit zeer tot verdriet van de
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vele natuurliefhebbers die de bouwactiviteiten van de Willem Bever-Groep
met grote aandacht volgen. Blijkbaar waren de genen voor waterbeheer
even wat sterker dan die voor natuurontwikkeling!!
Woonvoorzieningen
Het leven van de bever speelt zich af in de beek (en bij het foerageren
ook nog in een smalle strook langs het water). Vanuit de beek houdt hij
zich bezig met de bouw van burchten en het graven van holen. De burcht
wordt net als de dam gebouwd van een vlechtwerk van stammen en
takken. In en op de burcht speelt zich het dagelijkse leven van de bever
af. In de winter is te zien hoe uit de kieren van bewoonde burchten de
damp omhoog stijgt. Met de ingang onder water graaft de bever in de
rivieroever een omhoog lopende gang, eindigend in een hol dat ook dienst
doet als kraamkamer. Hierin worden in mei/juni de 1 à 2 jongen geworpen
die in de eerste maanden worden gezoogd. Het hol ligt tot boven het
(hoogste) waterpeil zodat de jongen bij hoog water niet kunnen
verdrinken. Bevers leven in paren en blijven hun hele leven bij elkaar. Een
beverfamilie omvat maximaal 6 dieren (de ouders, 2 jongen van jonger
dan 1 jaar en 2 jongen in hun tweede levensjaar). In eenzame streken
kunnen de bevers hele kolonies vormen.
Eetgedrag
Bevers zijn strikte
planteneters. In de
zomer leven zij van
bessen, kruiden,
schors en wortels
(vooral van
brandnetels). De
meeste bomen
worden in de
winterperiode
aangeknaagd omdat
de dieren dan
behoefte hebben aan
vervangend voedsel
in de vorm van bast
van twijgen en de schors van stammen van bomen. Tijdens onze
wandeling zien we dat vooral waterwilgen aangevreten zijn. Maar berk,
ratelpopulier, lijsterbes, hazelaar en els staan ook op de menulijst. Het zijn
allemaal zachtere houtsoorten die goed gedijen in de natte, soms
zompige oever van de beek. Vaak lopen deze soorten, na afgeknaagd te
zijn in het voorjaar, opnieuw uit. Op die manier creëert de bever zijn eigen
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twijgentuin. Vooral langs de beek maar soms ook wat verder daarvan
verwijderd maar nooit meer dan 25 meter, liggen op gezette afstanden
stapeltjes van 10 tot 20 afgeknaagde takken. De schors van wilgen heeft
als bijkomend voordeel dat daarin de stof salicyl zit die in pillen als
aspirine en paracetamol verwerkt wordt ter bestrijding van hoofdpijn. We
zullen maar aannemen dat bevers daardoor gevrijwaard zijn van dit
ongemak ondanks het vele tandenknarsend knaagwerk dat zij verrichten.
Na afloop van de wandeling hebben we nog een filmpje gezien, gemaakt
door een natuurminnende plaatselijke bewoner. De bever zwemt
moeiteloos en op zijn gemak door het water; alleen het kopje met twee
wat uitpuilende ogen is te zien. Het gestroomlijnde lijf blijft helemaal onder
water en veroorzaakt af en toe een rimpel of wat lichte golfjes in het
wateroppervlak.
Beverzak
Over de bever valt nog een hele verhandeling te geven. De folder ‘Bevers
terug in Limburg’ bevat nog vele andere lezenswaardige informatie zoals
over de beverhuid die extreem dicht is met 23.000 haren op één vierkante
centimeter. Onvoorstelbaar. Wij mensen hebben er ongeveer 300 per
vierkante centimeter en ondergetekende nog veel minder. Die krachtige
haardos heeft het dier nodig als bescherming en warmte-isolatie bij zijn
leven onder water. Het bevervel is waterdicht en bijzonder sterk en werd
daarom in het (verre) verleden nog wel eens gebruikt om er een zak van
te maken waarin allerlei gedroogde kruiden opgeborgen werden.
Terugblik
Terugblikkend op het bezoek aan Roggel kan ik zeggen dat de wandeling
door het leefgebied van de bever een geweldige openbaring is. Dankzij de
begeleiding door plaatselijke gidsen hebben we veel informatie gekregen
over een bijzonder dier met een spannende leefwijze. Het is zoals dat in
modern Limburgs heet: een echte eye-opener. De reistijd vanaf vliegveld
Beek (wel met de auto!) bedraagt drie kwartier via de A2, afslag
Napoleonsweg en bij Hornerheide linksaf richting Heythuijsen/Roggel.
Info: de natuurgidsen Harry en José uit Roggel en de folder Bevers in
Limburg.
Paul Notten, Moorveld.
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NATUURWEETJES
Harlekijn tegen de muur

Bron foto web.pdx.edu
Als de zon warm op de huismuren schijnt, kijk dan eens uit naar de
grappige harlekijnspin. Het is een zwart en wit gestreept springspinnetje
van maar een halve centimeter groot. Om zijn kleur en tekening wordt hij
ook wel zebraspin genoemd. Hij maakt geen web, maar jaagt kruipend op
vliegen. Hij besluipt zijn prooi en bespringt die als hij dichtbij is gekomen.
Tijdens het sluipen buigt de harlekijn zijn lijf in vreemde bochten en
beweegt hij zijn poten met rukken.
Onze allerkleinste vogel
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Foto: Bent Christensen
De allerkleinste vogel, die op veel plekken in ons land voorkomt, is het
goudhaantje. Het vogeltje is olijfbruin-groenig van kleur en heeft een
goudgeel streepje over de kruin, afgezoomd met zwart. Opvallend zijn de
grote zwarte ogen. Goudhaantjes zijn in paren of groepen te zien, vaak in
naaldbomen. Ze buitelen om de takken op zoek naar insecten. Daarbij zijn
ze niet schuw, je kunt ze van dichtbij bekijken. Let op hun hoge
piepgeluidjes, dan zijn ze zo te vinden!
Ransuil als woningkraker

De ransuilen 'baltsen' in maart/april. Dat baltsen gaat aan de paring
vooraf. 's Avonds roept het mannetje een diep "hoe". Hij maakt klappende
geluiden door de vleugels onder het vliegen tegen elkaar te slaan. Het
vrouwtje kan al op de eieren zitten. Het nest is bij voorkeur van kraaien en
hoeft niet per se door de echte eigenaars verlaten te zijn. Die vinden in de
morgen hun nest gekraakt door een woedend blazende uil, die in de nacht
een ei gelegd heeft.
Samenstelling Jean Slijpen
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VERSLAG FOTOCURSUS IVN – ULESTRATEN
In de herfst van 2009 werd door het IVN-Ulestraten een fotocursus
georganiseerd voor beginnende natuurfotografen. Het kijken naar de
natuur en het daarna vastleggen van boeiende aspecten van de
natuur is een mooie manier om te genieten van al het moois dat de
natuur te bieden heeft. Bij de aankoop van een digitaal fotoapparaat,
maar misschien gold dat ook al voor analoge fotografie, wordt de
camera meestal op de automatische stand gezet en wordt veelal
vergeten dat de camera nog een scala aan andere mogelijkheden
biedt. De beginnerscursus had tot doel om deze andere
mogelijkheden te gaan verkennen en toe te passen bij
natuuropnames.
De groep deelnemers bestond uit een 25-tal amateurfotografen, niet
alleen leden van het IVN-Ulestraten, maar afkomstig uit vrijwel alle
aangrenzende gemeenten. In totaal bestond de cursus uit 6
bijeenkomsten. De cursus werd gegeven door Huub Keulers, in enkele
bijeenkomsten bijgestaan door Stephanie Lodewijks. In een
4-tal binnenlessen werd de theorie van het digitaal fotograferen
behandeld. Daarnaast werd deze theorie in een 2-tal buitenlessen op
zaterdagochtend in praktijk gebracht door het uitvoeren van concrete
opdrachten. Deze opdrachten werden vervolgens weer uitgebreid
besproken in de binnenlessen, wat door de deelnemers als zeer prettig en
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uiterst leerzaam werd ervaren. Helaas hebben we een buitenles moeten
inkorten vanwege een heftige regenbui. Het blijft wel natuurfotografie! In
de laatste buitenles werd het gehele gezelschap natuurlijk op de foto
gezet.
In de lessen kwam een groot aantal aspecten aan bod. Wat is het beste
kader voor het nemen van de foto? Hoe kan ik er voor zorgen dat de er
een goede scherptediepte in de foto zit? Hoe kan ik eventueel over- of
onderbelichten ten einde ongewenste effecten te vermijden of gewenste
effecten juist te bewerkstelligen? Dit is slechts een kleine greep uit het
aanbod van onderwerpen van de cursus. Uit de evaluatie bleek dat de
deelnemers de cursus als zeer leerzaam en aangenaam hebben ervaren.
Momenteel beraden we ons dan ook in het IVN-bestuur of er nog een
vervolg komt en zo ja in welke vorm dat gegoten wordt.
Onderstaande foto werd begin februari 2010 door mij gemaakt vanuit de
woonkamer. In de voortuin zat op 5 meter afstand een groep van zo’n 20
kramsvogels een struik met rode bessen, waar alle normale vogels vanaf
blijven, leeg te plukken. Met een statief, snel gehaald, en een 200 mm
lens kreeg ik geen goede foto’s met de automatische stand. Met in de
cursus geleerde technieken heb ik toch de onderstaande foto kunnen
maken. Vanwege de witte achtergrond moest er onderbelicht worden, en
om scherp te stellen moest ik kiezen voor één focuspunt. En hier het
resultaat!
Andre Ament
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LIJST VAN WAARNEMINGEN VAN VOGELSOORTEN
(Gebied Ulestraten en omgeving: 1980 - 2010)
Aalscholvers:
Aalscholver
Bleshoenders: Meerkoet, Waterhoen
Klevers:
Boomklever
Kruipers:
Boomkruiper
Buizerden:
Buizerd, Ruigpootbuizerd
Duiven:
Holenduif, Houtduif, Tortelduif, Turkse Tortel
Eenden/Ganzen: Casarca, Nijlgans, Wilde Eend
Gierzwaluwen: Gierzwaluw
Gorzen:
Geelgors, Grauwe Gors, Rietgors
Haviken:
Havik, Sperwer
Heggemussen: Heggemus
Hoenders:
Fazant, Patrijs
Kiekendieven: Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief
Koekoeken:
Koekoek
Kraaien:
Ekster, Kauw, Roek, Vlaamse Gaai, Zwarte Kraai
Kraanvogels:
Kraanvogel
Kwikstaarten:
Grote Gele Kwikstaart, Gele Kwikstaart,
Witte Kwikstaart
Leeuweriken:
Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Veldleeuwerik
Lijsters:
Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Grote Lijster, Zanglijster
Meeuwen:
Kokmeeuw, Zilvermeeuw
Mezen:
Glanskopmees, Kuifmees, Koolmees,
Matkopmees,Pimpelmees, Staartmees,
Zwarte Mees
Mussen:
Huismus, Ringmus
Nachtegalen:
Nachtegaal
Ooievaars:
Ooievaar
Pestvogels:
Pestvogel
Piepers:
Graspieper
Reigers:
Blauwe Reiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger
Roodborst:
Roodborst
Roodstaarten: Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart
Spechten:
Draaihals, Kleine Bonte Specht, Groene Specht,
Grote Bonte Specht, Zwarte Specht
Spreeuwen:
Spreeuw
Steltlopers:
Houtsnip, Kievit
Tapuiten:
Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit
Uilen:
Bosuil, Kerkuil, Ransuil, Steenuil, Velduil
Vinken:
Appelvink, Barmsijs, Europese Kanarie, Groenling,
Keep, Kneu, Kruisbek, Putter, Sijs, Vink
45

Winterkoning:
Zangers:

Winterkoning
Braamsluiper, Fitis, Fluiter, Goudhaantje, Grasmus,
Spotvogel, Tjiftjaf, Sprinkhaanrietzanger, Tuinfluiter,
Zwartkop
Valken:
Boomvalk, Roodpootvalk, Smelleken, Torenvalk
Vliegenvangers: Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger
Wespendief:
Wespendief
Wielewaal:
Wielewaal
Wouwen:
Rode Wouw, Zwarte Wouw
Zwaluwen:
Boerenzwaluw, Huiszwaluw
IJsvogels:
IJsvogel

In totaal: 114 verschillende soorten vogels.
Bijgewerkt: februari 2010
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels,
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CHARLES DARWIN
Als reactie op het artikel over Darwin van Wim Ghijsen, schrijft Lies
Kleintjens een tegenartikel, want niet iedereen heeft een gelijke
mening over de theorieën van Darwin.
Een stukje polemiek mag wel, dat houdt de gedachten scherp. Ook al
ben je niet eens met de een of de ander, respecteer beider gedachten, dat hebben zowel Wim als Lies ook gedaan toen zij via de email hun standpunten aan elkaar kenbaar maakten. De redactie is
daarvan op de hoogte.
Laten we Lies aan het woord:
In het kader van de 200e geboortedag van de grote wetenschapper
Darwin, waren er veel publicaties van en over deze zeer bijzondere
man en zijn omvangrijk werk, daarom ook een artikel in de
wintereditie van de Haamsjeut 2009.
Ik ben altijd benieuwd wat de auteur naar voren wil brengen. Is het een
opsomming van feiten of mag de inhoud ook een beetje van zijn
levensvisie laten zien? Genoemd schrijven voldeed aan de eerste
beschrijving en ik waardeer de moed van de auteur om te proberen, zo`n
complexe materie in het kort weer te geven.
Mijn wetenschappelijke kennis is niet zo erg groot en ik zal ook geen
poging doen om het aldus te laten lijken, ik probeer alleen een beetje
logisch te denken.
In grote lijnen kan ik meegaan met de evolutieleer, n.l. dat door
klimaatveranderingen, ander voedselaanbod enz. op den duur mutaties
ontstaan, waardoor een diersoort zich aanpast aan deze veranderingen.
Er ontstaat dan geen nieuwe soort, aap blijft aap, leeuw blijft leeuw, alleen
treden veranderingen op door bovengenoemde mogelijkheden, waardoor
de soort een betere overlevingskans krijgt.
Ook de genoemde sint-bernardshond, de pekinees en de kropduif blijven,
ondanks mutaties, afkomstig van de oerhond of duif. De soort verandert
niet.
Waar ik veel moeite mee heb is Darwins conclusie, dat de mens zou zijn
geëvolueerd uit een “minderwaardige” diersoort. Mijn eerste vraag is dan
ook, aan welk dier kunnen we deze kwalificatie toeschrijven? M.i. is ieder
dier een uniek schepsel in zichzelf. Het functioneert op alle gebied zoals
eten, drinken, slapen, jagen, enz.
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Is een spin met haar kunstig geweven web (waar wij niet toe in staat zijn)
een minderwaardig dier? Of een mol die precies weet hoe lang hij
gedurende de winter ondergronds moet blijven? Misschien de koralen, die
ons altijd weer versteld doen staan met hun uitzonderlijke schoonheid ?
Een schoonheid die niet door de mens geproduceerd kan worden?
Als ik het woord minderwaardig analyseer, staat er, minder waard of
weinig of geen waarde. Iets wat geen waarde heeft, heeft naar mijn
mening geen verstand of intelligentie. Toen ik dit ontdekte moest ik
glimlachen en was blij dat ik kon concluderen dat Darwin, vanuit zijn
theorie, zichzelf heeft gedegradeerd tot een product, geëvolueerd uit een
minderwaardige diersoort, zonder rede, intellect en creativiteit.
Blijft voor mij de vraag: ”Waar had Darwin zijn capaciteiten vandaan? Als
hij het al niet uit deze minderwaardige diersoort (Ik heb steeds meer
moeite met deze uitspraak) van oorsprong bezat, waar en wanneer is zijn
intelligentie begonnen?
Begrijpt u me beslist niet verkeerd. Ik heb grote waardering voor Darwins
wetenschappelijke bevindingen op velerlei gebied, waar de mens de
vruchten van plukt, alleen zie ik de mens als een uniek schepsel van God.
Ik geloof dit omdat het in de Bijbel staat, Gods handleiding oftewel
gebruiksaanwijzing voor ons leven.
Wanneer je andermans teksten aanhaalt, moet je aan bronvermelding
doen. Dit doe ik dan hierbij met de vermelding uit Gods woord en wel uit
het eerste Bijbelboek ‘Genesis’. “Toen schiep de Here God de grote
zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren
wemelen, naar hun aard en allerlei gevleugeld gevogelte, naar zijn aard.
Het was de 5e dag. En de Here formeerde uit de aardbodem al het
gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. En God zag dat het
goed was. En God schiep de mens, naar Zijn beeld en gelijkenis, naar
Gods beeld schiep Hij hen.”
En dus niet naar het beeld van een minderwaardig dier. Naar Gods beeld
en gelijkenis wil zeggen met verstand, intelligentie en creativiteit.
‘Genesis’: “En God zag dat het zeer goed was. Dit was de zesde dag en
Hij rustte op de zevende dag.”
Groetjes,
Lies Kleintjens
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HOE GOED KENT U UW EIGEN OMGEVING?
De oplossing van de afbeelding in de winteruitgave 2009 was:
de voordeur van de voormalige suikerfabriek in Humcoven;
hier woonde Frans Urlings.
Nu de volgende opgave: waar staat deze betonnen paal en waarvoor
diende hij?

Foto: Fred Erkenbosch
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zaterdag 20 maart:
Gezamenlijke activiteit IVN en Jeugdgroep
Onderwerp: Opschoonactie van de natuur
Organisatie: Bestuur IVN Ulestraten en Jeugdgroep
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012 of 045 – 4041639 / 3644976
Woensdag 7 april:
IVN-avondpresentatie
Onderwerp: De Limburgse Hoogstamboomgaard
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426
Zaterdag 10 april:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Voorjaarsbloeiers
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: Natuurhistorisch museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Zondag 18 april:
Lentewandeling omgeving Mechelen
Vertrek: 14.00 u kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Woensdag 5 mei:
IVN-Avondrondleiding (alleen leden)
“Rondje Proosdijpark” m.m.v. Willy Savelberg
Vertrek: 19.00 uur Parking NS station Meerssen
Info: 043 - 3644647
Zaterdag 8 mei:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Zoogdieren
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 19 mei:
Bezoek Arboretum Paul Notten
Vertrek: 19.15 u kerkplein Ulestraten
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Aanvang: 19.30 u Bospad 7, Moorveld
Info: 043 – 3644647
Woensdag 2 juni:
IVN – Avondexcursie
Onderwerp: Ecologisch beheer Golfclub Bunde
Vertrek: 19.30 uur café Bergrust a/d Kruisberg
Info: 043 - 3644976
Zondag 6 juni:
Fietstocht door het Limburgse land
Vertrek: 11:00 u Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644248 of 3644976 of 3644080
Zaterdag 12 juni:
Seizoenafsluiting Jeugdgroep
Onderwerp: “Verrassing”
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: Natuurhistorisch museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Zondag 13 juni:
Zomerwandeling
Maasgebied Negenoord België
Vertrek 14.00 uur veerpont Berg a/d Maas.
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
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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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