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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het afgelopen kwartaal stond weer bol van de activiteiten, dit is altijd
prettig te constateren na de wat stillere vakantiemaanden. Zo hadden wij
twee keer een bomvol IVN-lokaal, nl. tijdens de presentaties van Jim
Pepels en Henk Urlings. Jim behandelde op 2 september de prehistorische en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten. Tijdens die
avond hebben we ook moeten concluderen, naar aanleiding van diverse
vondsten, dat ons eigen IVN-lokaal zich op een historische, dat wil zeggen
op een Romeinse plek bevindt!
Op 7 oktober gaf Henk een presentatie over zijn voettocht naar Santiago
de Compostella. Met zijn bekende humor en relativering lag de zaal aan
zijn (inmiddels herstelde) voeten. Mogelijk dat deze beide presentaties
nog een vervolg krijgen.
De cursus Natuurfotografie is ook een succes; er is zelfs een reservelijst
nodig geweest voor kandidaten die niet met de eerste ronde mee konden
doen.
Zoals vorig jaar is er weer gewerkt bij de poelen in Waterval om het
leefgebied voor kikkers en padden en met name de vroedmeesterpad te
verbeteren. Volgend jaar gaan we dat ook weer doen en wel op 6
november 2010. Noteer deze datum in uw nieuwe agenda; hopelijk komen
dan meer mensen helpen.
De IVN-jeugdgroep heeft inmiddels het eerste lustrum gevierd. En bij een
viering hoort een feestje. Dus is de IVN-jeugd naar het Gaiapark geweest
en heeft genoten van de vele dieren en natuur die daar te zien is.
Onze Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 20
januari, waarvoor u al bij voorbaat van harte bent uitgenodigd. Uw
aanwezigheid wordt niet alleen op prijs gesteld, maar is ook nodig om het
bestuur de nodige informatie te verschaffen van wat er leeft onder de
leden. Zoals altijd wordt deze avond op een informele en aangename
wijze afgerond.
Namens het bestuur,
Wim en Wim
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KLIMAATVERANDERING
Als u dit leest ligt de “Klimaattop” in de Deense hoofdstad
Kopenhagen al achter ons; alleen de uitkomst was bij het
samenstellen van deze Haamsjeut nog niet bekend. Hoe dan ook,
iedereen heeft ’t er over, maar wat is het eigenlijk, die
“Klimaatverandering”?, wanneer is er sprake van? En wat zijn de
oorzaken? Hierna een beknopte introductie met internetlinks voor
degene die meer willen weten.
Introductie
Klimaatverandering heeft een grote impact op mens en natuur. De
belangrijkste oorzaak van de huidige veranderingen is de mens,
volgens de meeste wetenschappers. Nederland maakt zich sterk om
klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan en ons land aan te
passen aan de veranderingen.
Volgens berekeningen zal de gemiddelde temperatuur op de aarde deze
eeuw stijgen met ongeveer 1,1 tot 6,4 graden Celsius. De zeespiegel zal
met 18 tot bijna 60 centimeter stijgen. De klimaatverandering is ook in
Nederland al merkbaar: zachtere winters en warmere zomers, meer
extreme regenbuien en de zeespiegel blijft stijgen.
Dit dossier legt uit wat de oorzaken en gevolgen zijn van klimaatverandering, wat het broeikaseffect is en wat Nederland doet om het
effect te beperken.
1. Wat is klimaat?
Klimaat is het gemiddelde weer. Over een periode van tientallen jaren
nemen meteorologen op dezelfde plaats op aarde het gemiddelde van
temperatuur, vochtigheidsgraad, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag.
Daarnaast kijken ze naar dagelijkse en jaarlijkse variaties en hoe vaak
extremen voorkomen, zoals hittegolven en zware regens met wateroverlast. Op deze manier kunnen ze zien hoe het klimaat zich over een
langere periode ontwikkelt.
Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een klimaat dat sterk wordt
beïnvloed door de nabijheid van een zee. Kenmerkend voor een
zeeklimaat zijn de milde winters en gematigde zomers.
2. Wanneer is sprake van klimaatverandering?
We spreken van klimaatverandering wanneer het gemiddelde weertype of
klimaat verandert over een bepaalde periode. De verandering blijkt met
name uit:
- een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur
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- een stijging of daling van de gemiddelde hoeveelheid neerslag
Het klimaat lijkt vrij stabiel. Toch verandert het klimaat voortdurend. Het
verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, vooral sinds het
midden van de 20e eeuw, door menselijke factoren.
3. Wat veroorzaakt klimaatverandering?
Er zijn verschillende natuurlijke en menselijke oorzaken voor klimaatverandering, zoals vulkaanuitbarstingen of ontbossing. De belangrijkste
oorzaak van de huidige veranderingen is de mens. De mens brengt extra
broeikasgassen in de atmosfeer door de verbranding van fossiele
brandstof voor de opwekking van energie (industrie, verkeer en
huishouden) en door ontbossing, landbouw en veeteelt.
Deze veranderingen zullen steeds sneller en versterkt doorzetten. Broeikasgassen die nu worden uitgestoten blijven vele tientallen jaren in de
atmosfeer en zullen het klimaat nog eeuwen beïnvloeden. Zo is het in
Europa de afgelopen eeuw bijna 1 graad Celsius warmer geworden. De
neerslag is toegenomen in het noorden en er vindt verdroging plaats in
het Middellandse-Zeegebied.
Volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), kan de wereldtemperatuur aan het eind
van deze eeuw tussen de 1,1 en 6,4 graden Celsius hoger zijn. Bekijk of
download het IPCC-rapport over de stand van zaken van het klimaat en
klimaatverandering (2 februari 2007). Zie ook de website van het KNMI:
http://www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/, met informatie
over de IPCC-rapporten, klimaat en klimaatverandering.
4. Wat is het broeikaseffect?
De zon verwarmt de aarde. De aardbodem en de zeeën en oceanen
stijgen in temperatuur en geven warmte af aan de atmosfeer. In de
atmosfeer bevinden zich broeikasgassen (waterdamp, kooldioxide,
methaan) die als het ware een warme deken om de aarde leggen. Ze
zorgen ervoor dat de warmte die de aarde afgeeft wordt vastgehouden.
De opwarmende werking van deze deken wordt het natuurlijke
broeikaseffect genoemd. Door dit broeikaseffect is het op aarde niet 18
graden Celsius onder nul, maar 30 graden Celsius warmer, warm genoeg
om te leven.
De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de mens dit broeikaseffect beïnvloedt. Omdat we steeds meer gas, elektriciteit, benzine en
diesel gebruiken, blazen we steeds meer CO2 in de atmosfeer. De
toename van deze concentratie van broeikasgassen versterkt het
broeikaseffect, waardoor het op aarde steeds warmer wordt. Als de mens
broeikasgassen aan de atmosfeer blijft toevoegen, blijft de gemiddelde
temperatuur op aarde stijgen.
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5. Wat zijn de belangrijkste broeikasgassen?
Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de
dampkring. De belangrijkste zijn:
Kooldioxide (CO2)
Methaan (CH4)
Lachgas (N2O) of Di-stikstof(mon)oxyde
Fluorverbindingen:
HFK's, PFK's, SF6
Meer weten? Zie onderstaande links
U kunt onder meer terecht op de volgende websites:
Vrom http//www.vrom.nl
Klimaatportaal http://www.klimaatportaal.nl
KNMI http://www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/
Planbureau voor de leefomgeving
http://www.pbl.nl/nl/dossiers/klimaatverandering/index.html
Bron: www.vrom.nl
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NIEUWE LEDEN
We verwelkomen 3 nieuwe leden, allen uit Ulestraten:
- Ingrid Dupuits,
- Nellie de Jong,
- Gerard Nelissen.
En daarnaast nog 3 nieuwe (jeugd)leden:
- Sabrina Daamen
- Remy Hameleers
- Meike Vaessen.
Hartelijk welkom; we wensen ze veel natuurplezier in onze vereniging.
Het Bestuur

HOE GOED KENT U UW EIGEN OMGEVING?
De oplossing van de afbeeldingen in de Herfstuitgave 2009 waren: Bordje
“Lintjensveld” van Waterschap Roer en Overmaas in de Raarslak bij de
regenwaterbuffer.
En de ingemetselde steen met tekst “Deze heilige tempel gebouwd
door gave van de parochie” en jaartal 1904 bij de kerk aan de
Dorpstraat.
Nu de volgende opgave: Waar is deze foto genomen?

Fred Erkenbosch
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DARWIN EN HET DAGELIJKSE LEVEN
Inleiding
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren
(1809 -1882) en precies 150 jaar geleden (24 november 1859)
publiceerde hij zijn evolutietheorie. Vandaar dat 2009 uitgeroepen is
tot het Darwinjaar. Maar waarom is deze theorie van Darwin zo
belangrijk voor ons dagelijks leven?
De evolutietheorie
In het kort komt de gedachtegang van Darwin hierop neer:
- Binnen elke soort zijn alle individuen een klein beetje verschillend.
(Verschillen)
- Er worden meer nakomelingen verwekt dan dat de leefomstandigheden
aankunnen of toelaten. Door de hevige concurrentie die daardoor ontstaat
kan een klein verschil wel bepalend zijn voor dood of leven van dat
individu. (Selectie en Aanpassing)
- Het individu dat blijft leven dankzij dat kleine verschil zal dat verschil
doorgeven aan zijn nakomelingen zodat op den duur elk individu deze
eigenschap heeft en dus een nieuw soort is ontstaan. (Overerving)
Darwin zag in zijn woonplaats dat duivenmelkers en hondenfokkers bezig
waren rassen te verbeteren of nieuwe rassen te kweken en uiteraard kon
ook hij de grote verschillen die honden en duiven toen al onderling
vertoonden zien, kijk maar eens naar de wanstaltige kropduif of vergelijk
maar eens een St.Bernardhond met een Pekineesje!
De reis die hij om de wereld maakte met het zeilschip de Beagle bood
hem veel materiaal om zijn theorieën verder uit te werken. Een beroemd
gegeven van deze reis is de ontdekking van de verschillende
vinkensoorten op de Galapagoseilanden. Op deze eilandengroep, een
duizend kilometer voor de kust van Equador, hebben t.g.v. de geïsoleerde
ligging hiervan zich een 10-tal vinkensoorten ontwikkeld waarvan de vorm
en de grootte van de bek exact waren afgestemd op het voedselaanbod
dat een bepaald eiland bood (zie tekening).
Deze vinken voldeden precies aan het evolutierijtje van Verschillen -Aanpassing en Selectie -- Overerving. Hij vond overal op de wereld
steeds meer feiten die in dezelfde richting wezen en als wetenschapper
begon hij een theorie te ontwikkelen. Toen hij echter deze theorie ook
geldig achtte op de mens zelf, als onderdeel van het leven op aarde, was
de beer los. Want dit zou betekenen dat de mens ontstaan (geëvolueerd)
zou zijn uit een “minderwaardig diersoort” en dit stond haaks op de in de
19-de eeuw geldende opvattingen. Twee feiten brachten hem ertoe zijn
theorie desondanks dit alles te publiceren. Ten eerste had zijn vriend en
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collega Alfred Wallace een soortgelijke theorie ontwikkeld die ook bijna
klaar was voor publicatie en het tweede feit was de in zijn ogen
onrechtvaardige dood van zijn 10-jarige lievelingsdochter Anne Elizabeth.
Dagelijkse betekenis van de theorie
Achteraf gezien is de evolutietheorie zo logisch en zo verklaarbaar dat als
Darwin ze niet had gepubliceerd het iemand anders na verloop van tijd
zeker zou hebben gedaan. De grote verdienste van Darwin ligt in het feit
dat hij met beperkte middelen en bewijsvoering tot een sluitende theorie
kwam en ondanks de geweldige tegenstand zijn geweten als wetenschapper volgde.
De theorie verklaart de vele verschijningsvormen van leven om ons heen
en is sterk richting aangevend bij het zoeken naar oplossingen voor o.a.
medische problemen, veeteelt en fruitteelt, voedselvoorziening, enz.
Door deze theorie is nu ook grotendeels te verklaren hoe de Natuur in
elkaar zit en waarom er zoveel variatie is aan planten en dieren (miljoenen
soorten), maar ook waarom van deze planten en dieren tussen de 95 en
99% in de loop der miljoenen jaren weer is uitgestorven.
De theorie geeft ook de medische wetenschappers een duidelijke richting
aan waarin zij moeten zoeken als het gaat om bv. de veranderingen in
een griepvirus of de ontwikkeling van een geneesmiddel.
De aanpak van epidemieën, lichamelijke en psychische ziekten, etc.,
berust mede op deze evolutietheorie. Bij bepaalde (opzettelijk gewijzigde)
omstandigheden in het laboratorium is het heel vaak voorspelbaar hoe
een levende materie zich zal ontwikkelen.
Tot slot
Veel wetenschappers maken zich dan ook zorgen over het feit dat in veel
landen of gedeelten hiervan de evolutietheorie ontkend wordt op basis
van een geloofsovertuiging. (Denk hierbij ook aan het weigeren van het
inenten van kinderen tegen polio of van toedienen van bloedtransfusies
ingegeven door bepaalde Bijbelteksten). Zij vrezen dat in die landen de
bevolking aldaar niet de medische verzorging krijgt waar ze recht op heeft,
of dat daar ziekten uitbreken die men had kunnen voorkomen.
In ons land speelt dit probleem maar in beperkte kring en vele onder ons
hebben zonder het te weten hun genezing of hun gezondheid mede te
danken aan de beginselen zoals Darwin die ontwikkeld heeft. Het is dan
ook een goed idee geweest om Darwin in 2009 nog eens te eren met een
Darwinjaar.
Hieronder vier vinken van de Galapagos-eilanden waarvan vorm en
grootte van de bek sterk verschillen ten gevolge van het verschillende
voedselaanbod. Hierdoor zijn na verloop van tijd aparte vinkensoorten
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ontstaan die niet met elkaar kunnen kruisen, ondanks het feit dat ze
dezelfde vink als voorouder hebben gehad.

1. Geospiza magnirostris 2. G. fortis 3. G. parvula 4. Certhidea olivacea

PS De inmiddels bekende wetenschapper Bas Haring heeft een populair
boekje geschreven over deze theorie: Kaas & de Evolutietheorie.
Wim Ghijsen
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LIMBURGSE BOOMKIKKERPOPULATIE
HEEFT STEUNTJE IN DE RUG NODIG
Het kleinste kikkertje van Nederland, de Boomkikker, heeft in zijn
grootste leefgebied in Limburg een steuntje in de rug nodig. In het
natuurgebied de Doort in de gemeente Echt-Susteren was de
ontwikkeling enkele jaren geleden nog zeer positief. Verschillende
organisaties, waaronder Staatsbosbeheer en het Waterschap Roer
en Overmaas werkten samen en waren zo’n vijftien jaar geleden
begonnen met het treffen van herstelmaatregelen. Dat gebeurde
onder andere door het aanleggen van poelen voor de voortplanting
en het ontwikkelen van braamstruwelen, die als zomerleefgebied
dienst doen. Ook werd een voormalige kleiwinput waterdicht
gemaakt door middel van een folie. Door deze maatregelen kon de
populatie groeien tot een omvang van vele honderden dieren.
Pioniersituaties

De Boomkikker is echter een amfibiesoort die van pioniersituaties houdt.
Deze waren vroeger aanwezig in beek- en rivierdalen die jaarlijks
overstroomden. In ons huidige dicht bevolkte landje zijn deze natuurlijke
processen echter nog maar weinig aanwezig. Als de ontwikkeling van de
begroeiing doorgaat, groeien de poelen dicht en maakt struweel plaats
voor bos. Als de poelen ook nog bevolkt raken door vissen zal de
Boomkikker weer snel uitsterven.
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Om dit tegen te gaan worden door Staatsbosbeheer dit najaar
verschillende maatregelen uitgevoerd, waaronder het kappen van oude
populieren, herstellen van braamstruweel, het opschonen van
voortplantingspoelen en het aanleggen van enkele nieuwe poelen.
Peilbeheer
Waterschap Roer en Overmaas zal de schaduwvormende houtige opslag
rondom de folieplas verwijderen en bekijkt hoe de plas visvrij kan worden
gemaakt. Daarna wordt een voorziening gemaakt waarmee de plas elk
najaar kan worden droog gezet, waardoor kolonisatie door vissen wordt
tegen gegaan. Dit peilbeheer sluit aan bij de natuurlijke situatie: water in
het voorjaar en droogval in de nazomer en herfst.
Subsidie
Het project wordt ondersteund door de stichting RAVON en ontvangt
landelijke subsidie in het kader van “Oases van Biodiversiteit”. De
verwachting is dat de inmiddels gehalveerde populaties Boomkikkers in
de Doort weer binnen twee tot drie jaar zal groeien tot het hoge niveau
van enkele jaren geleden.
Bron: Nieuwsbrief Waterschap Roer en Overmaas
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ONZE KRAAI
Terugblik
Bij ons achterdoor in de weilanden zit een kraai. Al heel lang. In de
afgelopen jaren heb ik er enkele keren over geschreven. Het is een
zwarte kraai, deel uitmakend van een koppel waarin enkele jaren geleden
de band van ‘oprechte trouw’ verbroken is. Waarschijnlijk door een
noodlottig gebeuren in een van beider vogellevens. Want zwarte kraaien
hebben als koppel een band voor het kraaienleven. Die band is oprecht
zonder de bij ons mensen vaak gebruikte smoesjes als: ‘we zagen het niet
meer zitten’ of ‘we waren op elkaar uitgekeken’. Nee, bij deze vogels
moeten we een noodlottig ongeval vermoeden waardoor een der partijen
alleen is komen te staan. Of, zoals bij kraaien, alleen is komen te vliegen.
En zo is het daarna ook lange tijd doorgegaan. De overgebleven kraai
heeft een zwaar rouwproces doorgemaakt. Bij kraaien moet dat wel extra
drukkend zijn bij dat zwarte verenkleed! De vogel heeft eindeloos rondjes
gevlogen. Vanuit het weiland van Angeline Claus richting bos; daar een
kort rondje tussen de bomen door om even later over ons weiland terug te
vliegen en via een zwenk naar rechts terug te keren naar de grote
notenboom bij Angeline. Maandenlang hetzelfde vliegpatroon. Tot wel vier
of vijf maal per half uur. In die maanden van eindeloos heen en weer
gevlieg heb ik erg te doen met de vogel. Ik kan me bijna inleven in het
zielenleed van de kraai, de kop vooruit, in de vlucht soms even
uitzwenkend naar links of rechts als wil de vogel zeggen: het maakt me
niks uit hoe ik vlieg, als ik de tijd maar om krijg. Want zo is het wel.
Kraaien kunnen goed vliegen en als het moet doen ze dat ook. Maar ze
lopen net zo graag in parmantige tred over akkers en door weilanden,
links en rechts in de grond pikkend om allerlei voedselaanbod van
wormen, kevers, emelten en ander klein gerei op te pikken. En van een
klein of groter kadavertje zijn ze ook niet vies.
Voortgang in de tijd
Onze kraai is nog steeds present. De tijd heeft helend gewerkt. Want aan
het eindeloze, traumatische rondvliegen is ongeveer een jaar geleden een
einde gekomen. Sterker nog. Onze kraai is op vrijersvoeten gegaan of iets
van dien aard. Want begin dit jaar wipten in het weiland Claus plotseling
vier kraaien rond. Ik heb Riekie gewaarschuwd en gezegd: onze kraai is
op vrijersvoeten. Dat was ook te zien in het groepsgedrag. Drie kraaien bij
elkaar in steeds weer wisselende opstelling maar toch steeds als triootje
waarvan een forse kraai, de ouder, helemaal in het zwart gekleed en twee
wat smallere exemplaren die duidelijk nog veel wormen moeten eten. De
drie kraaien stralen het uit: we komen uit één nest. En ónze kraai zwerft
daar al wippend en hupsend omheen; soms even wat verder af als wil ze
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zeggen: ‘jullie interesseren me toch niet’. Maar even later zit ie toch weer
duidelijk op het vinkentouw en hupt tot vlak bij het drietal. Koddig om te
zien. Je zou bijna denken: dat gedrag heeft menselijke kenmerken.
De kennismaking met de drie kraaien heeft enkele weken, misschien wel
een maand geduurd. Maar al na korte tijd wist ik het zeker: de vonk slaat
niet in volle hevigheid over. En ik kan me er wat bij voorstellen. Ben je als
man-kraai al zo oud geworden en moet je dan optrekken met een vrouwkraai en twee vrijgezelle zonen of dochters. Dat geeft na verloop van tijd
onvermijdelijk trammelant. En inderdaad, op een gegeven moment is het
kraaientrio verdwenen.
In het voorjaar heb ik onze kraai nog een aantal dagen met weer een
andere kraai, ook gitzwarte uitvoering, zien rondhupsen maar dat had
verder niet veel om het lijf.

En zo zit ons kraaitje lief weer helemaal alleen. In september heeft hij de
storm van op noten beluste roeken over zich heen laten gaan. Tientallen
roeken plunderen dan de notenboom van Angeline. Krijsend vliegen de
vogels in en rond de boom en verdwijnen regelmatig met een noot in de
snavel. Maar als de noten helemaal afgevallen en geraapt zijn, dan is het
roekenbezoek gelijk afgelopen.
Er blijft maar één vogel over: onze kraai. Frank en fier wipt hij rond. ‘Hij?’
Ja, ik houd het er maar op dat het een mannetje is. Is in een jaar al twee
maal op de ‘sjarrelebonk’ geweest, dat is toch echt mannenwerk. Of zou
het een kritische weduwe zijn die denkt: ‘Af en toe een kraaienmannetje
maar het weiland houd ik voor mezelf!’
Een ding is zeker, onze kraai is geen zwartkijker. Daarvoor is het gedrag
te levenslustig.
Paul Notten, Moorveld.
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’t STEREPPELKE
Vraag je aan een willekeurig iemand, van boven de vijftig, naar een
oud fruitras dan is de kans is groot dat de sterappel wordt genoemd.
Reden om deze opvallend mooie appel, die vroeger rond Sinterklaas
en Kerstmis bij velen op tafel stond, weer eens voor het voetlicht te
brengen.
Ik herinner me dat we als kind
enkele dagen voor Sinterklaas, ’s
avonds voor het slapen gaan de
schoen mochten zetten. Deze werd
dan, gevuld met een wortel, liefst
met het frisse groen er nog aan, met
zorg naast de haard gezet. Dat
laatste was kennelijk de afspraak
die met Sint was gemaakt, zodat hij
niet het hele huis hoefde
doorzoeken.
De wortel was voor het paard van
Sinterklaas, overigens, later ben ik er
pas achter gekomen dat het beest
Americo heette. Enfin, ‘s morgens was
het natuurlijk altijd spannend of ie was
geweest. Vaak viel het tegen, maar op
5 december was het altijd raak! Wat
dan opviel was dat de schoen
vervangen was door enne deepe teleur
(een diep bord). Later realiseerde ik me dat die Sint en z’n aanhang toch
wel ’n vrijpostig stel moest zijn om zo maar de borden uit de keukenkast te
pakken. Daarmee werd natuurlijk wel voorkomen dat de schuumkes naar
zweetvoeten smaakten. Ja, en behalve de schuumkes was het bord
gevuld met pepernoten, ongepelde pinda’s, ’n gevulde chocolade kikker of
muis, soms een manderijntje, maar altijd een stereppelke. Rond de Kerst
kwam je het stereppelke ook geregeld tegen, deze werd dan, goed
“opgeblonken” gebruikt als decoratie in de kerstboom (de kleinere
exemplaren) of op tafel als decoratie en dessertappeltje opgediend.
Dat alles verklaart waarom bij veel mensen, op de vraag naar een oud
fruitras, veelal als eerste het Stereppelke op de proppen komt.
Daarnaast was de sterappel een gewild product op de Kerstveilingen die
in vroeger jaren in het Limburgse land werden georganiseerd. Toen der
tijd waren er immers zo’n vijftiental veilingen in het Zuid-Limburgse.
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Wat de ouderen onder u zich ongetwijfeld nog zullen herinneren is het
narijpen van de sterappels op stro. De soort heeft namelijk last van vroege
vruchtval, d.w.z dat de vrucht voordat ze rijp is van de boom valt en dan
uiteraard niet meer geschikt is om aan de veiling te leveren.
Daarom werden de sterappels vroeg geplukt en op banen stro van zo’n
80cm tot een meter breed in de moestuin of huiswei uitgespreid, om na te
rijpen en bij te kleuren. Deze moesten dan ook nog ’n keer gedraaid
worden, zodat ze rondom mooi rood werden. Dat draaien en uitrapen was
een arbeidsintensieve bezigheid die meestal aan moeder de vrouw, de
boerin dus, werd overgelaten. Deze stond dan, tussen de bedrijven door,
urenlang gebogen of gebukt over de sterappels; je zou er ’n een rood
hoofd van krijgen! Om het uitdrogen tegen te gaan, werden ze afhankelijk
van het weer af en toe met een gieter nat gesproeid. Soms werden ze
tegen te felle zon beschermd om schilverbranding te voorkomen. Met
name koude nachten zorgen voor het ontstaan van de mooie rode kleur.

De Sterappel of Sterreinette is een veel geroemd appelras dat
vermoedelijk afkomstig is uit Zuid-Limburg, voor het eerst beschreven in
1830. In Limburg werd de appel ook wel Binnenrode genoemd, maar er
zijn nog tal van andere benamingen zoals: St. Niklaasappel, Kerstappel,
17

Wijnappel, Rode Reinette, Pomme de Cœur, Cristkindelapfel,
Weihnachtsapfel, etc
Zoals gezegd de sterappel is in Nederland een zeer belangrijk ras
geweest. Vooral in Oost-Brabant en Limburg, maar ook in de Betuwe,
Utrecht en de IJsselstreek werd de sterappel veelvuldig geteeld.
De appel heeft een donkerrode kleur met duidelijke lenticellen (kurkporie).
Is ie rijp dan heeft ie als je hem doorsnijdt een rode ster bij het klokhuis en
roze vruchtvlees, hiervan is de naam Sterappel afgeleid.

De sterappel moet half september geplukt worden en kan vanaf half
november gegeten worden. In het koelhuis is de sterappel tot einde
januari te bewaren. De smaak is lichtzuur en matig tot goed.
De sterappel heeft weinig last van ziekten, maar de boom kan niet
tegen een te hoge grondwaterstand en kan dan snel afsterven.
Overige kenmerken:
Vrucht:
Middelgroot, meer breed dan hoog, zeer gelijkmatig van
Vorm
Kleur:
Mooi helderrood met kleine geelachtig grijze stippen.
Kelk:
Half gesloten in vlakke kelkholte.
Steel:
Dun, vrij diep ingeplant, soms kort en vlezig.
Vruchtvlees: Dikwijls lichtrood gekleurd, zacht zuur, vrij droog met
speciaal aroma.
Klokhuis: Klein, veelal goed gevuld met zaden.
Gebruikstijd: Half-november - januari.
Ik zou zeggen als je hem nog ergens tegenkomt: bewonderen, opblinken
en preuve!
Jean Slijpen
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JEUGDGROEP OPENT JUBILEUMTENTOONSTELLING VAN
IVN MEERSSEN
Zaterdag 10 Oktober heeft de gezamenlijke jeugdgroep van IVN
Meerssen - IVN Ulestraten de officiële opening van de tentoonstelling
“Het Limburgse Land” verricht. Plaats van handeling is Gemeenschapshuis De Stip te Meerssen. Tegen 11.00 uur is het er al gezellig
druk, ruime belangstelling voor deze tentoonstelling die het
hoogtepunt vormt in het jaar dat IVN Meerssen haar 50 jarig bestaan
viert.
De tentoonstellingsruimte, die uiteraard nog niet betreden mocht worden,
ziet er aantrekkelijk en uitnodigend uit. Rond 11.30 uur kondigt voorzitter
Gerard Willems met trots het programma aan, waarna oud-voorzitter Wim
Derks de aanwezigen in een notendop meeneemt langs de weg die de
natuurbeschermingsorganisatie vanaf het prille begin heeft doorlopen.
Verleden, heden en toekomst werden in natuurbeschermingsperspectief
geplaatst. Uiteindelijk uitkomend bij ons aller IVN werk en dat van IVN
Meerssen in het bijzonder.
Vervolgens sprak Wethouder John Ummels zijn waardering uit voor het 50
jarige IVN - vrijwilligerswerk. Toen naderde het moment dat de voltallige
jeugdgroep onder leiding van Jeanne, Marie-Jose en de mannelijke
teamleden, de officiële opening konden verrichten. Hun geduld werd
echter nog effe op de proef gesteld. Burgemeester Offermans zou eerst
het spreekgestoelte nog beklimmen. Ik hoor sommige ongeduldige
toehoorders al denken “Vreemd, de wethouder heeft toch al namens de
gemeenschap gesproken. Schiet nu maar lekker op zodat we de
tentoonstelling kunnen gaan bekijken”. Echter, na enkele woorden bleek
dat zijn speech iets heel anders
beoogde. Toen Riekie Notten,
geheel verrast, naar voren werd
gevraagd wegens haar 25 jarigIVN-jubileum begon een
enkeling al nattigheid te voelen.
En jawel, een koninklijke
onderscheiding viel haar ten
deel! Riekie, en niet te vergeten
Paul, nogmaals van harte
gefeliciteerd mede namens de
Haamsjeut-redactie en alle IVNers aan de andere kant van de
baan.
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De stemming zat er al goed in en rond 12.00 uur was het echt de beurt
aan onze gezamenlijke Jeugdgroep om de openingshandeling te
verrichten.
Het groene IVN-doek werd voorzichtig verwijderd en een prachtig
kunstwerk in de vorm van een door de kinderen zelfgeschilderd
natuurtafereel werd aan de 50 jarige vereniging aangeboden.
Het werk, een indrukwekkende collage “Natuur” gezien door de ogen van
onze toekomstige natuurbeschermers, was geruime tijd daarvoor door de
kids vervaardigd. Hiermee was de opening van “Het Limburgs land” een
feit en konden de aanwezigen gaan genieten van een prachtige
tentoonstelling, waar de vele facetten van de Limburgse natuur en cultuur
werden belicht. Kosten noch moeite waren gespaard, een 50 - jarige
waardig, Chapeau!
De jeugdgroep had de
bühne inmiddels alweer
bezet, als onderdeel van
de tentoonstelling. Er
werd driftig gewerkt aan
mergelsculpturen en
andere uit natuurlijk
materiaal vervaardigde
“kunstobjecten”, een
levendig en gezellig
tafereel.
Had Gerard Willems
eerder al gewezen op de geweldige inzet van ons beider IVN-Jeugdgroep,
wethouder Ummels onderstreepte dat nog eens uitdrukkelijk en sloot af
met de zin “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Met deze geweldige belangstelling, de vele felicitaties, de lovende
woorden en positieve reacties op de tentoonstelling, kan IVN - Meerssen
aan de volgende 50 jaar
beginnen, waarbij de nu 5 jaar
bestaande jeugdgroep, gezien
de huidige staat van dienst,
zeker een voortreffelijke basis
vormt voor het toekomstig IVN
- werk in Groot Meerssen.
Jean Slijpen
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KRAANVOGELS IN VOGELVLUCHT
Sommige vogels wil je wel een
sterretje geven omdat je ze een
meer dan normale eigenschap
toedicht, variërend van bijzonder
mooi, zeldzaam, erg groot of
klein of nog een andere kwaliteit
die je opvallend vindt. Bij mij is
dat het geval met kraanvogels,
onze kroene krane. Opeens,
zonder waarschuwing vooraf,
dringt het geluid van een
overtrekkende groep
kraanvogels tot je oren door.
Vang je de eerste
geluidssignalen op dan is het
hroeh-, roeh-, rhoe-geluid het
volgende moment al volop
aanwezig.
In de loop der tijden ben ik
dubbel waakzaam geworden.
Ten eerste naar de tijd van het
jaar. Eind oktober richting half
november scoort hoog bij de
kraanvogels om te migreren
naar zuidelijke gebieden. Dus is het zaak om in die tijdsspanne de oren
gespitst te houden om bij de eerste vage (en door de vogelaar herkende)
klanken het luchtruim af te speuren: waar komen de vogels vandaan en
wat is hun trekrichting? Horen en zien moeten snel verlopen want
kraanvogels in formatievlucht houden er een aardige snelheid op na. En
wat ze zeker niet doen dat is eventjes boven je hoofd een rondje draaien.
Het heel lange lichaam is ingericht op snelheid en de vlucht is in het
najaar op het zuiden gericht.
Het is altijd weer wonderlijk hoeveel geluiden een groep overvliegende
vogels produceert. In een menselijke omgeving zou je denken: daar wordt
aardig stampij gemaakt. Voor de vogels geen bezwaar. De vliegsnelheid
is onverminderd hoog en de constante geluidsproductie is even
vanzelfsprekend als de vleugelslag.
Maandag 12 november 2009 tegen vier uur in de middag is een eerste
formatie over komen vliegen. Het is een vroeg donkere avond en in de
schemer duurt het even voordat ik de vogels op mijn netvlies heb.
Vliegrichting vanuit Beek precies boven de A2 ter hoogte van vliegveld
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Maastricht-Aachen Airport. Wonderlijk te zien hoe de vogels precies over
de drukke verkeersweg richting Maastricht vliegen. Als plattelander denk
ik dan bij mijzelf: als ik vogel was zou ik langs de boorden van de Maas
vliegen of over het plateau van Schimmert, buiten het geluid van de
vliegtuigen een uitgestrekt stiltegebied. Bijzonder in de vlucht van de
kraanvogels was de dubbele V-formatie-achter-elkaar. De vogels in de
tweede V-formatie moeten wel een bijzonder aërodynamisch voordeel
gehad hebben: een hele trits vogels voor hen en ook nog luchtvoordeel in
de eigen formatie. Het aantal kraanvogels op de maandag: 130 à 150.
De kroene krane moeten de route over de A2 met plezier gevolgd hebben.
Want, ’s anderendaags verscheen een nieuw gezelschap weer en vliegt in
dezelfde op het zuiden gerichte vluchtlijn. Deze keer wel wat minder
deelnemers, zo rond de 120 vogels.

Op hun lange tocht naar het zuiden hebben de vogels wellicht toch wat
plaatselijk geluiden opgevangen en hebben ze begrepen dat in onze
contreien ‘een rondje rond de kerk’ nogal populair is. Vermoedelijk hebben
de kraanvogels toen besloten dat ook te doen maar dan met een ronde
rond het vliegveld.
Voor alle vogels richting het zuiden: behouden vlucht.
Paul Notten, Moorveld.
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DUTCH BIRDING ASSOCIATION
In de zomer van 1979 richtte een aantal ervaren vogelaars de Dutch
Birding Association op. Dat gebeurde uit onvrede over de geringe
aandacht, die er in de jaren zeventig werd besteed aan waarnemingen van zeldzame vogels in Nederland. Onvrede was er ook
over de manier waarop vogelaars met elkaar omgingen, of beter
gezegd, niet met elkaar omgingen. Waarnemingen werden voor
zichzelf gehouden en werden nauwelijks aan elkaar verteld, zodat
men allerlei interessante vogels aan hun neus voorbij zag gaan.
De DBA stelde zich dan ook als doel waarnemingen van zeldzame
soorten goed te documenteren, meer vogelaars te stimuleren tot
nauwkeuriger waarnemen en meer vogelaars in de gelegenheid te
stellen zeldzame soorten zelf waar te nemen.
Om dat mede te bereiken startte men met het tijdschrift Dutch
Birding. Men begon met een oplage van 150 exemplaren. Na enkele
kinderziektes is dit tijdschrift uitgegroeid tot een degelijk kwartaalblad, dat niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar ook elders in
Europa hoog wordt aangeslagen.

De beginjaren
Losse waarnemingen van zeldzame vogels waren nogal al eens dubieus.
Het bleek vaak om een ‘gewone’ soort te gaan en controle over de
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waarneming was er nauwelijks. Men gaf extra
aandacht aan de vogeltopografie (beschrijving van het
verenkleed) en men stimuleerde tot nauwkeuriger
waarnemen. Voor de verbetering van de communicatie
van de vogelaars stelde Dutch Birding een lijst met
vogelaars en hun telefoonnummer op. Waarnemingen
werden gecheckt en genoteerd. Om die reden kon dan ook een niet
onaanzienlijk aantal soorten aan de Nederlandse Vogellijst worden
toegevoegd.
Men besteedde veel energie aan het in goede banen leiden van de
bezoekersstroom; men mocht immers de vogels niet verstoren. Ook de
samenwerking met andere instanties kreeg veel aandacht. In plaats van
het innemen van een concurrerende positie ging men uit van de synergie
van de diverse instanties zoals Vogelbescherming Nederland, Sovon en
CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse
Avifauna).
De huidige stand van zaken
Wil je een beeld krijgen van de DBA op het
moment, dan is het aan te raden de site van
DBA op te zoeken op Internet.
Toets in: www.dutchbirding.nl en je bevindt je
op een rijke site, vol met informatie,
fotomateriaal, waarnemingen, waar je al snel
een uurtje mee bezig bent.
Naast de DBA als vereniging hebben ze (ter
vervanging van de bekende telefoonlijn) ook
het landelijk systeem Dutch Birding Alerts
opgezet met als doel bijzondere
vogelwaarnemingen bekend te maken. Verder
organiseert men een jaarlijkse DBA-vogeldag
alsook een jaarlijkse DB- vogelweek (laatste
jaren op Texel).
Men geeft uit het toonaangevende tijdschrift
Dutch Birding, dat sinds de eerste uitgaven
behoorlijk wat verbeteringen heeft ondergaan.
De inhoud betreft voornamelijk schaarse en
zeldzame vogels. Het tijdschrift verschijnt nu
zes keer per jaar.
Op de site geeft men ook aandacht aan
gedragsregels voor vogelaars.
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Het mag gezegd worden: in hun enthousiasme ging het wel eens fout.
Nu wijst men erop dat er voldoende afstand van de vogels moet worden
gehouden, dat men geen privéterreinen mag betreden, dat men niet
alleen is en dat men zich terughoudend moet opstellen.
Slotopmerkingen
Wanneer we het zo’n 25 jaren geleden over Dutch Birding hadden
kwam er een nare bijsmaak bij ons op. We spraken dan over
“soortenjagers”: vogelaars, die zoveel mogelijk waargenomen
soorten op hun lijst wilden bijschrijven.
Die soortenjagers zullen ook wel blijven bestaan, maar het gros van
de leden van Dutch Birding Association gaat nu met meer respect
met de vogels om.
Ook staan ze niet meer als een losstaand gegeven in de bescherming
van vogels, maar gaat men eensgezind uit van één doelstelling, nl.
werk te verrichten ten behoeve van de vogelstand.
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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DE EUROPESE TOP
Heeft u wel eens ‘met de hengel gevangen baars’ gegeten? Ja, ik moest
ook even met mijn ogen knipperen toen de TV verslaggever heel
Nederland op de hoogte bracht van de samenstelling van het driegangen-menu voor de grote leiders van Europa tijdens de verkiezing van
de voorzitter voor de Europese raad.
Voorgerecht:
Hoofdgerecht:
Nagerecht:

Wilde champignons
Met de hengel gevangen baars
Chocola.

Ik probeer me het verschil in smaak voor te stellen tussen een
‘netgevangen’ en een met de hengel gevangen vis. Er moet verschil zijn,
anders zou het niet zo nadrukkelijk vermeld worden en heel Europa zal de
komende dagen proberen dit dilemma de baas te worden. Mijns inziens is
de netmethode voor het te verorberen dier iets aangenamer, wanneer je
van aangenaam kunt spreken als je de dood in de ogen ziet. Zou de
‘hengelbaars’ zich gelukkiger voelen als hij een flinke haak voor zijn
kieuwen krijgt, waarna deze soms met veel gepruts verwijderd moet
worden?
Zou Angela Merkel of Jan Peter Balkenende het onderscheid kunnen
maken?
Ik stel het me zo voor: Angela begint met nauwelijks verholen afgrijzen in
de vis te peuteren, want vis behoort niet tot haar lievelingsgerechten,
maar ja, bij zo’n top heb je weinig keuze. Dat zij het onderscheid zal
kunnen proeven lijkt me vrijwel uitgesloten.
Naast haar zit Jan Peter, een doorgewinterde Zeeuw met alle kennis op
dit gebied. Hij eet al vanaf zijn verblijf in de wieg met grote regelmaat vis
van elk formaat, te beginnen met de kleinst mogelijke sprotjes tot aan de
met de hengel gevangen baars. Je ziet hem dan ook glunderen na het
nemen van de eerste hap. Zijn blik wordt bijna hemels, buigt zich discreet
over naar zijn BRD-tafeldame en fluistert haar in het oor: ”Ist mit die
Angelrute gefangen”.
Wanneer hij had kunnen vermoeden welke uitwerking deze uitspraak zou
hebben, zou deze goede ziel zich nog even bedacht hebben. Angela’s
gelaatskleur nam de hoedanigheid aan van een kameleon in doodsstrijd,
werd achtereenvolgens tomaatrood, overgaand naar lilarose met alle daar
tussen liggende schakeringen. Toen ze de witte kleur van de baars bereikt
had verwijderde ze zich met nauwelijks verstaanbaar excuus richting niet
nader te noemen kamertje, Jan Peter totaal onthutst achterlatend. Heeft
deze, toch uit het hart gegrepen mededeling van onze geliefde premier,
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nog wel gunstig gewerkt voor zijn eventueel voorzitterschap van de
Europese Raad, of zou de doorslaggevende stem van Angela naar de
Belgische kandidaat zijn gegaan?
We zullen het niet weten en op de keper beschouwd is deze hele uitleg
van de verslaggever werkelijk een lachertje.
Ik maak er ook wel een kleine parodie van, maar zeg nou zelf: wie zit hier
op te wachten? Waarschijnlijk de mensen die soms met schaamrood op
de kaken naar de voedselbank mogen. Het zal hun “Wurst” wezen hoe die
vis gevangen is, zij kunnen zich in geen geval dergelijke lekkernijen
permitteren en zijn al dolblij wanneer in het wekelijks pakket een blikje
haring in tomatensaus zit.
Toch hoop ik dat het nuttigen van de baars graatzuiver zal zijn en dat we
geen narigheden tegemoet gaan. Dit laatste is vrijwel uitgesloten. De vis
wordt aan tafel voor de heren gefileerd.
Ik wens ze allen “Guten Appetit”.

Groetjes,
Lies Kleintjens
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GROENTE EN FRUIT UIT EIGEN TUIN
leren van elkaar, soms iets samen doen
wat is er mooier en lekkerder?
de smaak van vroege aardappelen
vers geplukte aardbeien
soep met smakelijke prei en selderie
royaal gebruik van tomaten
boontjes, altijd beschikbaar
voor een krop sla niet naar de winkel
een beetje moeite
plezier ervaren
zaaien, planten en oogsten
af en toe iemand iets meegeven
vers, smakelijk en genoeg
gezond, bezig en tevreden
voldaan
niets moet
kennis delen, plantjes ruilen
hoe kom je aan mest
wat kan beter anders, iets nieuws proberen
proeven bij een ander
stoeien met recepten
weinig nodig om te genieten
oproep aan de echte liefhebbers
van het kweken van eigen groente en fruit
belangstelling?
om met enkele mensen samen
een en ander te doen, te bespreken, te regelen
geen verplichtingen, ongedwongen
vooral aangenaam en interessant

Graag even aanmelden of vragen
bij Henk Urlings, Kl. Berghemmerweg 4
of bel 06 50281006
of mail h.urlings@brwzl.nl
of bij IVN Ulestraten
Een bijeenkomst in maart 2010, daarna is er weer werk in de kwallef.
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koallef
onbewerkde grond
sjpierbundels die ontploffe
mes en ’n sjöp
sjpie oet de mond
omgegrave grond
vingersj gans fien
plentsjes en zaod
biejein e paar pond
vröchbare grond
gaof heng
greunte en fruit
allein mer gezond
röstende grond
tevraeje lief
onkroed en bevrore good
de krink is weer rond
jo en marjo van es
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FOTOWEDSTRIJD MENS & NATUUR
Wie schetst onze verbazing toen we de winteraflevering van Mens &
Natuur, het landelijk blad van IVN Nederland doorbladerden en daar de
foto van Fred Erkenbosch zagen staan, die goed was voor een winnende
tweede prijs! Een prachtig glimmende
kastanje met bolster.
Een opsteker voor de startende
fotocursus.
Proficiat Fred!
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NATUURWEETJES
Waarom zijn niet alle bomen 's winters kaal?
Het verhaal gaat dat een
man, om uit allerlei
moeilijkheden te komen,
zijn ziel aan de duivel had
verkocht. Die moest hij
inleveren op de dag dat
het laatste blad van de
bomen zou vallen. In de
herfst bad de man in
doodsnood tot Maria en
vroeg om voorspraak bij
God. Zijn gebed werd
verhoord en sindsdien
verliezen beuken en eiken
hun oude bladeren niet voordat de nieuwe bladknoppen in het voorjaar
opengebarsten zijn...
De vos en het gouden kalf
Tijdens het Nederlandse filmfestival afgelopen september, is de
documentaire in premiére gegaan. De documentaire toont hoe
ingewikkeld natuurbeheer in Nederland kan zijn en wat de rol van de
spreekwoordelijke sluwe vos hierin is. Heeft het voor bescherming
van weidevogels en hamsters bijvoorbeeld zin om vossen te
bestrijden?
Filmmakers Tijs Tinbergen en
Jan Musch, die eerder
(bekroonde)
natuurdocumentaires
maakten, volgen het
onderzoek naar de 'rotvos' in
het hamsterreservaat in
Limburg. Door terloopse
gesprekken krijgt de kijker een
beeld van de ontwikkelingen in
de Nederlandse natuur en
natuurbeheer, zoals de
afschaffing van de
vossenjacht in 2006. Nuchter
registreert de camera beelden van aangeknaagde prooien, de autopsie
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van een op mysterieuze wijze gestorven vos en het terugbrengen van een
nest van zes tot twee welpjes door mensen die overduidelijk van de
natuur houden.
De documentaire “Rotvos” heeft tijdens het Nederlands Filmfestival Het
Gouden Kalf gewonnen in de categorie Lange Documentaire. “Rotvos” zal
in 2010 bij NCRV Dokument te zien zijn.
Bron: www.zoogdiervereniging.nl
Zonder bijtanken
De rosse grutto steekt in een keer de oceaan over van Alaska tot Nieuw
Zeeland. Dat is zo’n 11.000 km. Een volgetankte Jumbojet haalt deze
afstand maar net zonder bijtanken. Een superprestatie dus.
Hoogvliegers en laagvliegers
Indische ganzen die de Himalaya moeten oversteken zijn op 9.000 meter
hoogte gesignaleerd. Wilde eenden bereiken de 6.400 meter, rosse
grutto’s 6.000 meter. Kieviten zijn gezien op 3.900 m.
Kramsvogels halen de 3.900 meter, gierzwaluwen de 2.000 meter. Kleine
zangvogels blijven dichter bij de grond. Onze vinken komen bijvoorbeeld
nooit hoger dan een kilometer.
Snelheidsduivels
Zangertjes trekken met een snelheid van 30-40 km per uur, ganzen halen
daarentegen soms wel 80 km per uur. Gemiddeld leggen vogels zo’n 200
km per dag af.
World champion
De Noordse stern is onbetwist wereldkampioen trekvogel; hij vliegt ieder
jaar de wereld rond; 30-40.000 km. Er is ooit een Noordse stern gevonden
van 26 jaar oud. Deze vogel moet dus meer dan 1 miljoen km hebben
afgelegd in zijn leven.
Rotsvast
Op het gebied van oriëntatie en navigatie is onder vogels al heel veel
onderzoek gedaan. Vreemd genoeg worden hier vaak postduiven voor
gebruikt, een afstammeling van de rotsduif. Uitgerekend een vogel die dus
absoluut geen meter trekt.
Selectie Jean Slijpen
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WATERVALDERBEEK: VAN BRON TOT MONDING
De Watervalderbeek is een unieke zijbeek van de Geul en loopt van
de hoofdbron (Raarslakweg coördinaten 182773 en 322481) in het
mooie gehucht Waterval naar Meerssen. Ze ontspringt op 92 mtr.+
NAP hoogte en is tot aan de monding ongeveer 3.2 km lang, het
verval is 42 mtr. Ze heeft in Waterval meerder bronnen en
bronbosjes. (zie fig.1) Ze stroomt al eeuwenlang door een prachtig
landschap dat ze zelf gemaakt heeft. Bij Meerssen stroomt ze in een
molentak van de Geul en uiteindelijk stroomt ze bij het Voulwames in
de Maas. Nu is de beek schoon, maar vroeger was dit een open riool.
Ik wil u meenemen op een wandelontdekkingstocht langs deze mooie
beek tot in Meerssen op de plaatsen waar dit mogelijk is.

Het plateau van Schimmert is het gebied waar het neerslagwater in de
bodem dringt tot op de ondoordringbare kleilagen van het Oligoceen
(22-37 miljoen jaar geleden) die ook in Waterval aanwezig zijn. Op de
plaats waar deze kleilagen dagzomen treedt bronvorming op. Op het
kaartje links zijn de diverse bronnen en bronnetjes te zien die in Waterval
de Watervalderbeek gaan vormen. De hoofdbron ligt in de Raarslak waar
een mooi droogdal overgaat in een beekdal en het eerste bronwater
begint te stromen aan de voet van een helling en een vijver langzaam
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doet overlopen. Zelfs in de vijver treedt nog bronvorming op. In het
voorjaar vindt in deze omgeving een explosie plaats van voorjaarsbloeiers. O.a. twee soorten goudveil, slanke sleutelbloem, waterkers,
sneeuwklokje en het maarts viooltje. Later komt de moesdistel in bloei.
Diverse amfibieën, zoals de bruine kikker, gewone pad, salamanders en
de vroedmeesterpad komen hier voor. In haar verdere loop in Waterval
passeert de beek een nieuw aangelegde waterpoel (2009) voor de
waterminnaars. Ook zijn er in de herfst van 2009 enkele storende beekbegeleidende bomen langs de beek weggenomen, het aangrenzend
landgebruik is veranderd van landbouw naar natuurgebied. Hierdoor zijn
haar oevers verfraaid en heringericht. In deze omgeving van de beek zie
je nog dotterbloem, grote keverorchidee en de eenbes. Ook komen in het
dal van de Watervalderbeek diverse vogelsoorten voor zoals o.a. de
buizerd, steen- en bosuil, torenvalk en diverse spechtensoorten. Ook ree,
vos en de das fourageren in dit gebied en hebben daar hun leger of hol.
De beek slingert zich nu via een betonnen duiker onder de Watervalweg
door en passeert links en rechts hiervan een perceel met pompputten van
de Water Maatschappij Limburg (WML). Op het rechter perceel is ook een
hoogstam van “Franse zoere” aanwezig, een oud appelras. (Zie
afbeelding) Dit “Weike” wordt beheerd door een werkgroep van het IVN
afd. Ulestraten.

34

De oppervlakte van het puttenveld van de WML is 5,6 ha en het
grondwaterpompstation Waterval ligt op 70 a 73 meter +NAP en stamt uit
het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw. Van hieruit gaat het
opgepompte water naar het onthardingsbedrijf in Amby (gebied IJzeren
Kuilen). De Watervalderbeek vervolgt zijn loop richting gebied dat “In de
onderste twee beek” wordt genoemd. Vóór de Watervalweg wordt het
gebied “In de bovenste twee beek” genoemd. Zie kaart uit 1898.
Het ligt achter het waterpompstation Waterval. Op een oude kaart uit 1898
is dit goed te zien. Op deze plek neemt de Watervalderbeek de
Vliekerwaterlossing op die van rechts komt. Bij dit punt liep vroeger het
Ravenkampvoetpad naar de grote weg. Toen was de loop van de beek
goed te volgen.

Met een bevallige meander slingert de beek zich richting Humcoven en
begint er een nog mooier beekdal met op haar hellingen Schietecoven en
Raar, beide op 100 mtr. NAP. Op deze route erodeert de beek flink en
zorgde ze in het verleden voor grote overlast op haar weg naar Meerssen.
Ook is haar invloed nu duidelijk zichtbaar wat betreft de vorming van dit
landschap. Op haar rechteroever neemt de beek de Hekstraatwaterlossing op, een beekje dat in het Kalverbos ontspringt en bij de
Visweg in de Watervalderbeek stroomt. In 1990 is het waterbassin of
waterbuffer (0,5 ha) tussen de Beukenweg en de Humcoverstraat in
Humcoven aangelegd en is de wateroverlast na een zware regenbui
verdwenen. Het maaibeheer in de waterbuffer gebeurt door schapen en
omdat er geen materiaal achterblijft of afgevoerd hoeft te worden krijg je
hogere natuurwaarden.
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Richting “Op den Beukel”
De Watervalderbeek stroomt nu
achter de woningen van de
Humcoverstraat en is eigenlijk niet
meer te volgen, ik mis een voetpad
langs de beek. We lopen via de
Beukenweg een veldweg naar
Vogelzang en hebben een mooi
uitzicht over het Maasdal dat zich
rechts van ons bevindt. Op de
rotonde gaan we rechts naar
beneden en dan zien we weer de beek rechts van ons. Hij stroomt door
een vierkante betonnen koker
(boven) die in zijn geheel onder de
weg “Op den Beukel” doorloopt. Op
de linker foto is de beek te zien op de
plaats waar de betonnen kokers later
komen te liggen en stroomt de beek
van rechts naar links. Deze
werkzaamheden waren in 1999. We
mogen niet door de koker wandelen
en gaan weer terug naar de rotonde.
We wandelen de Kuileneindestraat af tot aan de Kookstraat, op dit punt
zien we links aan de overzijde het geboortehuis van Charles Eijck op nr.
26 (zie gevelsteen boven de deur). Rechts hiervan de synagoge van
Meerssen met zijn mooie entree.
Het is een nieuw aangelegd
trappenpad waar ooit een huis stond
dat in september 2009 is
afgebroken. We wandelen de
Kookstraat af (zien verder links een
Lourdesgrot) en komen zo weer in
het dal van de Watervalderbeek. We
houden rechts
richting “Aan de Pletsmolen” aan en
zien bij huisnummer 3 op de muur een gevelsteen van de Pletsmolen met
rechts het molenrad. Zo komen we met een mooie omgang toch weer bij
de beek uit.
De Watervalderbeek zelf vervolgt zijn weg en stroomt weer achter de
woningen in de Humcoverstraat. Bij een van de laatste woningen duikt ze
weer ondergronds, net voor de Pletsmolen.
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Op de afbeelding links de nieuwe
situatie anno 2009 en onder de
situatie rond 1949. Hier duikt de
beek na het molenrad gepasseerd
te zijn achter de molen om, onder
het bruggetje (weg gaat naar de
Kookstraat) door waar de mannen
opstaan en na enkele meters weer
ondergronds vlak voor de
Gasthuisstraat. Er is nog net een
gedeelte van de Pletsmolen op de achtergrond links te zien. Vroeger ging
de Watervalderbeek naar de molenvijver van de Pletsmolen. Deze
molenvijver was ongeveer 30x20x1,5 mtr. groot. (bijna 1 miljoen liter
water) Door het openzetten van de sluis voor het molenrad, zorgde het
vallend water voor de aandrijving van deze bovenslagmolen. Het was een
linksdraaiend molenrad vanuit de molen gezien aan de zijde van de
Kuileneindestraat.

De laatste molenaar was dhr. Sef Deusings die in 1949 de molen zes jaar
pachtte van de familie L.Cremers-Urlings uit Bingelrade. Hij ging er graan
malen. Door problemen met de molenvijver, stopte uiteindelijk ook deze
molenaar. Er was te weinig water door dichtslibbing; deze problemen
konden niet worden opgelost. Sef Deusings kwam van Genzon naar de
Pletsmolen en stichtte later het landbouwmachine-bedrijf “De
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Veldcentrale” aan de Bunderstraat. De Gemeente Meerssen kocht in 1953
de molen. De ruimten dienden
eerst als gemeentelager en
werden later verbouwd tot
appartementen.
De naam Pletsmolen is
waarschijnlijk afkomstig van het
geluid van vallend water op het
molenrad. Pletsen betekent
zoveel als, knoeien, uitgieten,
plenzen of uitstorten.
De beek gaat nu via de Gasthuisstraat naar de plaats in de Stationsstraat
waar ze weer bovengronds komt. In een 200 mtr. lange waterdichte sleuf,
stroomt de gekanaliseerde beek langs de muur van het Proosdijpark (met
daarachter de Gloriëtte) tot voor een zitbank. Dit gebeurde in november
2003.

De beek was de afgelopen eeuw overkluisd geraakt in het centrum van
Meerssen, omdat er bebouwing en wegen over de Watervalderbeek zijn
aangelegd. Ook de eigenaren van de vroegere Proosdij maakten
dankbaar gebruik van de beek voor de voeding van de proosdijvijver.
Bij de zitbank gaat de beek weer ondergronds, om na 350 mtr. via een
soort rioolbuis in de molentak van de Geul te eindigen (zie foto). Dit einde
zou toch veel eleganter moeten zijn en recht doen aan een beek die zo
prachtig achterland heeft geschapen. Het plaatsen van een paneel met
informatie over de Watervalderbeek bij de brug in de Stationsstraat zou
een goede zaak zijn en de bezoekers van Meerssen zouden er wel bij
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varen.
Natuurschoon en
een bijzonder
cultuurverleden
hangen samen
met het
eeuwenlange
bestaan van de
Watervalderbeek
in Meerssen. De
“Poort van het
Heuvelland”
begint waar de
Watervalderbeek
eindigt. Met
andere woorden: Terug naar de bron van de Watervalderbeek.

Met dank aan Arno Deusings.
Fred Erkenbosch
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BOEKWEIT: EEN RARE CHINEES
In 1389 of 1390 verschijnt de boekweit in Noord-Nederland rond
Deventer en in het zuiden vanuit Antwerpen in de Belgische en
Nederlands Kempen. Zo’n tien jaar eerder is de eerste vermelding in
Duitsland. Rond diezelfde tijd begint de cultuur ook in Frankrijk.
Schijnbaar heel plotseling allemaal en het gaat hard: 100 jaar later is
boekweit een heel gewoon gewas in West-Europa. Vooral op de
slechtere gronden zoals de zandgronden en het hoogveen staat het
op een fors deel van het areaal. Honderd jaar lijkt heel lang maar de
belangrijkste gewassen in die tijd waren granen zoals tarwe, haver,
gerst en rogge en die waren toen al duizenden jaren in cultuur. Het
moet een geweldige innovatie geweest zijn voor de boeren en dat
was bijna iedereen.
Boekweitcultuur
Iedereen kent het woord
maar wie heeft wel eens
een veld boekweit
gezien? Ik niet moet ik
eerlijk zeggen. Boekweit
was een belangrijk gewas
maar het is bijna helemaal
verdwenen in WestEuropa. Alleen in Frankrijk
is nog een redelijk areaal.
In Oost-Europa is
boekweit nog wel van
belang. Rusland heeft de
grootste productie ter
wereld en ook in Polen,
Oekraïne en Wit-Rusland
is het nog een normaal
gewas. China heeft ook nog veel boekweit evenals de voormalige Sovjet
republieken tussen Rusland en China.
Boekweit is uit West-Europa ongeveer even snel verdwenen als het
opkwam. Na 1775 verdrong de aardappel een groot deel van de boekweit
en met de kunstmest verdween de rest zo’n honderd jaar later. Maar toch:
500 jaar lang was boekweit hier een belangrijk gewas.
Boekweit, de plant
In de titel staat dat boekweit een rare Chinees is. De plant komt uit China
en dat “rare” slaat dan vooral op het feit dat boekweit meel levert en geen
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graan is. Boekweit (Fagopyrum esculentum) behoort tot de veelknopigen
en niet zoals de granen (inclusief rijst, maïs en sorgum) tot de grassen.
Veelknopigen komen bij ons vooral voor als onkruiden in akkers en
weilanden: varkensgras, perzikruid, zuring enzovoort. Het blad van
boekweit lijkt nog het meest op dat van zwaluwtong, een sierlijke pijlvorm.
Het is een éénjarig gewas met een
zeer korte groeitijd (men sprak van
100 dagen): in onze omgeving werd
dat zaaien in juni en oogsten in
september. De plant wordt dan een
dikke halve meer hoog. Boekweit
bloeit bij ons met trossen witte
bloemen maar er bestaan ook roze
varianten. De plant begint al heel
snel te bloeien en vrucht te vormen
terwijl de bloei doorgaat. Voor de
boer betekent dit dat het moeilijk is
het maximum aan zaad te oogsten.
Dat zaad is bruin of grijzig en heeft
de vorm van kleine beukennootjes.
Dat is ook de achtergrond van de
naam boekweit, letterlijk “beukentarwe”.
Boekweit is bij ons zo’n 500 jaar
geteeld maar kan zich blijkbaar nog
steeds niet op eigen kracht
handhaven. Het slaat wel eens op in
pas omgewerkte bermen uit gemorst
vogelzaad maar afstammelingen uit de periode als voedingsgewas zijn er
blijkbaar niet.
Boekweit na de oogst
Na het maaien moet de plant worden gedroogd, het moet worden gedorst
en dan moet het zaad worden gedroogd. Niet veel anders dan met granen
maar vooral het drogen moet bij boekweit veel sneller en zorgvuldiger
gebeuren anders gaat het zaad kiemen en dan wordt de smaak zurig.
Boekweit is geen graan en bevat daarom ook geen gluten, is dus prima in
een glutenvrij dieet, maar het meel wil zonder gluten ook niet rijzen en je
kunt er dus geen brood van bakken. Kleine hoeveelheden kunnen wel
door het broodmeel worden gemengd. Boekweit meel kan eigenlijk alleen
gebruikt worden pannenkoeken, poffertjes en dergelijke. In onze poffertjes
zit nog steeds een flink percentage boekweit meel, maar de Bretonse
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dunne, “niet zoete” pannenkoeken (galettes) bestaan bijna helemaal uit dit
meel.
Blijkbaar wilden onze voorouders niet alleen maar pannenkoeken eten. Ze
bedachten de grutten. Voor grutten worden de boekweit zaden op een
zogenaamde eest gedroogd en een beetje geroosterd zodat de zaadhuid
barst. Dan wordt het gemalen maar niet tot meel maar tot grutten. Dit zijn
kleine stukjes van ongeveer een millimeter. Maaltechnisch is dit veel
kritischer dan tot meel malen maar aan de andere kant kostte het minder
energie en was er geen grote molen nodig. Een resterend probleem
waren wel de harde schillen van de zaadjes. Bij meel kun je die af zeven
maar bij grutten is dat moeilijk. De oplossing was waaieren of wel de
schilletjes weg blazen.

De voorkeur voor grutten was natuurlijk niet alleen dat ze minder
pannenkoeken wilden eten. Belangrijker was waarschijnlijk dat ze het
kiemen van het vochtige boekweit zaad niet konden beheersen en dus
steeds die zurige smaak kregen. Bij de grutten hadden ze daar minder
last van want die werden gekookt in karnemelk of iets dergelijks!
Misschien dat men deze toch vrij ingewikkelde behandeling rond 1390 min
of meer onder knie kreeg en dat dit de doorbraak van boekweit mogelijk
maakte.
Boekweit uit China
Heel lang heeft men zich afgevraagd waar boekweit vandaan kwam en
hoe het hier terecht is gekomen. De geleerden dachten dat het uit NoordChina kwam. Mensen met wat meer fantasie vertelden dat het uit het
Heilige Land kwam en dat iemand uit de stad van de spreker het hier had
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geïntroduceerd. In Oost-Europa zegt men dat de zigeuners het hebben
meegebracht; verrassend want nuttige dingen worden daar meestal niet
aan zigeuners toegeschreven. En in Zuid-Europa hebben ze boekweit van
de Saracenen. De verhalen laten zien hoe verrast de mensen geweest
moeten zijn door de plotselinge komst van een nieuw gewas.
Het laatste woord is er nog niet over gezegd maar zeker is inmiddels wel
dat boekweit uit China komt. De plant was daar misschien 6000 voor
Christus al in cultuur maar waarschijnlijk in eerste instantie niet in NoordChina maar in de Zuidoost hoek van de Himalaya (provincie Yunnan)
waar vier grote rivieren parallel naar het zuiden stromen. De Japanse
geneticus Ohmi Ohnishi heeft zijn levenswerk gemaakt van boekweit en
hij vond de wilde voorouders van boekweit in dat gebied. Hij kon ook
aantonen dat de “Europese” boekweit via Noord-China en de zijderoute
naar hier is gekomen. De zijderoute is een duizenden jaren oude
handelsroute die vanuit Noord-China langs de noordkant van de Himalaya
naar Rusland en Perzië loopt.
In Oost-Europa is de verspreiding waarschijnlijk gesplitst is een route
noordelijk langs de Alpen en eentje langs de zuidkant. Ohnishi zegt dat
boekweit zaden in Zuid-Europa meestal grijs zijn en in Polen en Duitsland
vaak bruin. In Nederland komen ze dan blijkbaar bij elkaar: de Staphorster
boekweit die in Drenthe net als in Duitskand op het hoogveen werd
gebruikt is donkerbruin, de boekweit van de zandgronden in Brabant is
grijs net als de Franse. Zou dat verwijzen naar de dubbele introductie in
1390?
Er blijven nog wel wat vragen over: uit opgravingen en oude documenten
weet men dat er heel lang vóór 1390 in de Oekraïne en ook in WestEuropa al ooit boekweit geweest moet zijn en waarschijnlijk was die niet
verdwenen in 1390. Nog spannender: als het geen echt nieuw gewas, wat
gebeurde er dan precies rond 1390 dat blijkbaar zo belangrijk was voor dit
gewas? Ohnishi denkt dat de soort die toen hier in cultuur kwam, ook rond
die tijd uit China kwam. Misschien dus een variant die beter geschikt was
voor deze omgeving?
De redenen waarom de boeren blij waren met boekweit zijn wel duidelijk.
Boekweit heeft (in onze omgeving) geen natuurlijke vijanden of ziektes, de
plant stelt geen hoge eisen aan de grond of aan de bemesting en geeft
toch een redelijke opbrengst. Te zware grond geeft zelfs te uitbundige
groei met veel blad en weinig vruchtzetting. De grond werd dan ook
meestal niet bemest voor boekweit maar moest wel diep worden
geploegd. Op hoogveen was het zelfs het enige voedingsgewas dat er
een beetje wilde groeien! In Drenthe brandden de boeren een deel van
het hoogveen en zaaiden boekweit in de as. Of dit ook in de Peel werd
gedaan weet ik niet.

43

Wat zeker ook mee gespeeld heeft, was dat het nieuw was. Allerlei
belastingregels (cijnzen, tienden etc.) golden niet voor dit nieuwe gewas!
Er waren natuurlijk ook nadelen. Boekweit groeit snel en is snel rijp als de
zon wil schijnen maar wil dan niet te veel regen, in onze omgeving een
heel duidelijk risico. En je kunt er wel meel van maken maar geen brood
van bakken. Maar daar had men dus wat op gevonden.
De rosmolen
De eerste molens betonden uit één platte steen en een bolronde rolsteen
met graan er tussen. Een grotere en platte rolsteen is natuurlijk efficiënter
om te malen maar moeilijker te hanteren, maar als je er een stok insteekt
ben je een stuk sterker. Voor nog grotere stenen moet je nog sterker zijn
en dus laat je dan een paard rondjes lopen: de rosmolen. De volgende
stap was de watermolen, al ruim voor Christus en waarschijnlijk in China
uitgevonden. De windmolen is nog jong en dateert waarschijnlijk van ca
1000-1100, een Vlaming zou de uitvinder zijn.
Wat heeft de rosmolen te maken met boekweit? Op zich niets maar de
veel grotere water- en windmolens waren eigenlijk te grootschalig voor de
boekweitgrutten. In praktijk werden die dan ook vrijwel uitsluitend gemaakt
op handmolens en rosmolens. En omgekeerd werden de rosmolens
vooral gebruikt voor boekweitgrutten maar dat kwam vooral omdat ze voor
1800 absoluut niet voor granen gebruikt mochten worden in verband met
cijnzen en dergelijke.
In het Openlucht Museum bij Arnhem staan rosmolens. Die voor boekweit
zijn heel klein en stonden binnen. De paarden liepen hele kleine rondjes
op de zogenaamde kollegang, een bestrate cirkel rond het maalwerk. Ze
mochten dat niet te lang achter elkaar doen want anders kregen ze “de
kolder in de kop”. Waarschijnlijk werden de arme beesten gewoon duizelig
van het rondjes draaien.
Grutten werden vooral gemaakt voor de boer die de boekweitzaden
leverde. Maar blijkbaar konden de molenaars ook een deel verkopen. Zo
ontstond de gewoonte om grutten te kopen bij de grutter, de grutten
maker. Later had die ook gedroogde erwten en bonen en dergelijke in de
aanbieding en zo werd hij langzaam een grootgrutter. Nee, Albert Heijn is
niet zo begonnen.
Jan van Dingenen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In Hongarije heeft men onderzoeken gedaan met mussen en wel met
de vraag: Heeft een groepje mussen een groter probleemoplossend
vermogen dan een willekeurig koppeltje van twee?

András Liker ving 56 huismussen en verdeelde ze in koppeltjes en
groepjes van zes vogels. Hij liet ze los in ruimtes waarin met dekseltjes
afgesloten voederbakjes stonden. Vrijwel alle vogels deden pogingen om
de sleuven in de dekseltjes te openen en bij het zaad te komen.
De groepen van 6 slaagden er negen keer vaker in dan de koppeltjes en
bovendien tien keer sneller. Hoe groter de groep, hoe groter de kans dat
er een slimme mus tussen zit, die het probleem kan oplossen.
Liker had zowel plattelandsmussen als stadsmussen gevangen. De
stadsmussen bleken inventiever te zijn dan de plattelandsmussen. Tussen
de mannetjes en vrouwtjes bleken geen verschillen te zijn.
Wist u, dat de Koolmees al na 3 jaren “bejaard” is? Koolmeesvrouwtjes vertonen op driejarige leeftijd al ouderdomsverschijnselen,
hetgeen vooral te zien is aan het
voortplantingssucces. Dit constateert
Sandra Bouwhuis van de Universiteit
van Groningen na een analyse van
populatiegegevens van de afgelopen
50 jaren in Nederland en Engeland.
Ze constateert dat er vanaf het derde
jaar steeds minder eieren uitkomen
en bij bejaarde koolmezen redden
meer jongen het niet in de periode dat
ze nog niet vliegvlug zijn.
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De nieuwe website van Vogelbescherming Nederland (vanaf dit voorjaar
“in bedrijf”) is een groot succes geworden. Het eerste kwartaal werd de
interactieve website 400.000 keer bezocht. Zoek ze zelf maar eens op.
Het is een ontmoetingsplaats voor vogelaars (ook jeugdigen) geworden.
www.vogelbescherming.nl
Vijftien gezenderde grutto’s zijn een jaar lang te volgen op reis van hun
broedgebied in Friesland naar hun overwinteringsgebied in Afrika.
Eentje vloog eind juni vrijwel non-stop naar Guinee-Bissau, een afstand
van ruim 5000 kilometer. (Westkust van Afrika onder Senegal)

Op de website van Vogelbescherming Nederland (zie hierboven)
Kan men op de Google-map zien waar ze zich bevinden en welke route
ze hebben genomen.
Jos Smeets,
Namens Werkgroep Vogels
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 27 dec. :
30e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Woensdag 6 jan. :
IVN-Avond.
Onderwerp : Nieuwjaarswensen en film
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643858
Zaterdag 9 jan. :
Activiteit Jeugdgroep
Wandeling onder een sterrenhemel
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: clubhome D’n Haamsjeut, Ulestraten
Info: 043 – 3649012/ 045 - 4041639
Woensdag 20 jan. :
Jaarvergadering/ Alg. ledenvergadering
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643858/3643740
Woensdag 3 feb. :
IVN- avondpresentatie
Onderwerp : Bomen en planten in onze omgeving
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644647
Zaterdag 13 feb. :
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Sporen zoeken en herkennen
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: Natuurhistorisch museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 3 maart:
IVN- avondpresentatie over “De Grensmaas”
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3642858
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Zaterdag 13 maart:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Vogels in de natuur
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/ 045 - 4041639
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 – 3649012/045 – 4041639 /3644976
Woensdag 7 april :
IVN- avondpresentatie
Onderwerp: De Limburgse Hoogstamboomgaard
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426
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 Vogels

Ruud Gulikers
Elsloo – tel: 046 4376698

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: w.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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