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VAN DE BESTUURSTAFEL
In de maanden juli en augustus vinden er vanwege de (gespreide)
vakanties minder door IVN-Ulestraten georganiseerde activiteiten plaats
dan in de overige maanden van het jaar. Voorafgaande aan de
vakantiemaanden hebben we dan ook te maken met diverse min of meer
afsluitende gebeurtenissen.
Op 13 juni was de laatste bijeenkomst van een succesvol jaar van de
jeugdgroep. We hebben enthousiaste jeugdleiders en ruime belangstelling
van kinderen.
Ook de maandelijkse IVN-avonden werden in stijl afgesloten met een
lezing door Hub Snellings met als thema ‘overleven in de natuur’. In dit
geval ging het meer bepaald over het overleven in de natuur van het
voormalige Nederlands Indië tijdens de politionele acties. Voor deze
gelegenheid had Hub zich gekleed in een tropenoutfit compleet met dolk
als handwapen. Gezien het feit dat deze gevechtsacties plaats vonden
eind veertiger jaren is Hub dus met recht een oud-strijder te noemen en
daarom was deze lezing extra interessant omdat het in feite een
ooggetuigenverslag was van iemand die daar lijfelijk bij was betrokken, en
zoals we weten wordt het aantal levende ooggetuigen elk jaar sterk
minder. Gedurende de afgelopen 60 jaar is men anders gaan denken over
deze periode van politionele acties, maar zoals met zo vele zaken moet
men deze altijd bekijken met in achtneming van de toen heersende
omstandigheden en denkbeelden.
Onze IVN-activiteiten staan in de zomer misschien wel op een lager pitje,
dat geldt niet voor de zomer zelf die dit jaar overuren gedraaid heeft. De
wegbermen bloeiden als nooit te voren, maar dit had ook te maken met
het feit dat onze gemeente het maaibeleid dit jaar overwegend heeft
uitgevoerd zoals wij dit al jarenlang hebben bepleit. Maai niet te vroeg in
het seizoen, hanteer een stoppelhoogte van minimaal 8 cm en maai de
berm maar voor 80% zodat er genoeg ongemaaide berm overblijft voor
o.a. zaadvorming, schuilgelegenheid, etc. Wij hebben de gemeente
schriftelijk laten weten dat deze uitvoering van het maaibeleid onze
goedkeuring kan wegdragen!
Verder zien we dat deze zomer ook veel is gerealiseerd in het kader van
de herinrichting van het Centraal Plateau. Er zijn diverse voorzieningen
voor de dassen aangelegd in de vorm van dassentunnels en
geleideafrasteringen. Ook zien we nu duidelijk hoe de ecologische
verbindingsstroken in het veld liggen en ook hoe de (anti-)erosiestroken
functioneren. Verder is er op diverse strategische natuurplaatsen prachtig
picknickmeubilair geplaatst waar natuurliefhebbers de omgeving goed
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kunnen waarnemen en ook eventueel kunnen uitrusten. Dit meubilair is
als ‘hufterproof’ omschreven, hopelijk blijkt dit ook zo te zijn of mogen we
hopen dat de hufters daar weg blijven.
Als laatste is (na heel veel lobbywerk) ook het Waterschap Roer en
Overmaas er toe overgegaan om bij de regenwaterbuffers bordjes te
plaatsen die aangeven dat het inderdaad gaat om een regenwaterbuffer
en ook wordt de naam van de betreffende buffer hierop vermeld.
Kortom, we mogen gerust een beetje trots zijn op de positieve dingen die
de afgelopen tijd zijn gerealiseerd door IVN-Ulestraten in vriendschappelijke samenwerking met Milieudefensie Meerssen en IVN-Meerssen.
Namens het bestuur,
Wim en Wim

NIEUWE LEDEN
Als nieuw lid verwelkomen we deze keer:
mevrouw van Weersch – Feron uit Ulestraten.
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DUURZAME DINSDAG
Recordaantal initiatieven voor Duurzame Dinsdag 2009

Op 1 september organiseert IVN i.s.m. verschillende partners op het
Binnenhof het feest van Duurzame Dinsdag. Dan wordt het Duurzame
Koffertje, gevuld met honderden initiatieven uit de samenleving,
aangeboden aan het kabinet. De sluitingstermijn voor de duurzame
initiatieven was 3 augustus jl. Dit jaar is er een recordaantal van maar
liefst 378 initiatieven ingediend!
Hét hoogtepunt van Duurzame Dinsdag is dat de verzamelde initiatieven,
gebundeld in het Duurzame Koffertje, aangeboden worden aan het
kabinet. Het doel is politiek en burgers te laten zien dat de samenleving
bruist van de duurzame initiatieven die steun kunnen gebruiken van
diverse ministeries. Op Duurzame Dinsdag 2008 was er voor het eerst de
Duurzame Lintjesregen. Negen mensen kregen uit handen van minister
Cramer het Duurzame Lintje voor hun bijzondere inspanning voor een
duurzame samenleving. Ook dit jaar speldt de minister op 1 september
weer enkele personen het Duurzame Lintje op.
Een landelijke jury, onder voorzitterschap van Monique de Vries,
beoordeelt alle ingediende duurzame initiatieven. De winnaars ontvangen
een een geldprijs om de initiatieven uit te voeren. Ook maakt de jury een
keuze uit de genomineerde personen voor de Duurzame Lintjes. De
landelijke bijeenkomst van Duurzame Dinsdag vindt plaats op 1
september in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.
Kijk voor meer informatie op www.duurzamedinsdag.nl
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JEUGDGROEP PRESENT OP JAARMARKT
Zondag 30 augustus presenteerde de gezamenlijke jeugdgroep van IVN
Ulestraten en IVN Meerssen zich tijdens de jaarmarkt te Meerssen. Hun
stands stonden deze keer tegenover de ingang van het Natuurhistorisch
Museum, tegen de groene achtergrond van de kloostertuin en het
Proosdijpark. Samen met Roofvogelvereniging “’t Ulehöfke” trokken ze
veel belangstelling. Jong en oud genoot van de aanwezige roofvogels, de
uitleg over het IVN-werk, de proefjes welke teamlid Leo verzorgde en
andere doeactiviteiten welke
onder leiding van
“Team Jeugdgroep”
werden aangeboden.
Ook het uitpluizen
van uilenballen werd
door de jeugd als
zeer interessant
ervaren.
Verbazingwekkend
wat er allemaal uit
zo’n uilenbal komt;
het geeft je een goed idee wat zo’n uil op z’n dagelijkse menukaart heeft
staan.
Al met al weer een goeie PR-beurt voor onze gezamenlijke Jeugdgroep!
Tot zover de jaarmarkt.
Vooruitblikkend, is er
voor de jeugdgroep weer
een interessant
programma opgesteld
voor het nieuwe seizoen.
Te beginnen op zaterdag
12 september met het
zoeken van fossielen in
de mergelgroeve ’t
Rooth, gevolgd door de
Jubileumactiviteit “De
Natuur beleven” welke
op zaterdag 19
September zal plaats
vinden. En natuurlijk niet
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te vergeten het jubileum-uitstapje op zaterdag 10 oktober aanstaande. Het
complete programma vindt u elders in dit blad.
Wat het jubileumjaar van het IVN Meerssen betreft wil ik u attenderen op
de jubileumtentoonstelling “Het Limburgse Land” die het hoogtepunt van
het 50- jarig bestaan van IVN Meerssen moet worden. Een gebeurtenis
die wij IVN-ers zeker niet mogen missen. Dus zaterdag 10 en/of zondag
11 oktober aanstaande op naar gemeenschapshuis De Stip te Meerssen;
geopend van 11 tot 17 uur.
Jean Slijpen
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TWEE OPMERKELIJKE VOORVALLEN
Een reiger wordt ‘achter de vodden’ gezeten
Achter in mijn bomentuin in Moorveld ligt een vijver met voor reigers
smakelijke hapjes als kikkers. De vijver ligt diep verscholen tussen de
bomen. Overvliegende reigers zien de vijver wel maar hebben schijnbaar
een instinctieve vrees dat zij vanuit die diepte tussen de bomen niet meer
omhoog komen. Maar ook bij een reiger kan het verlangen naar een
kikker wel erg groot worden. Dan cirkelt zo’n vogel tussen de bomen door
totdat hij bij de vijver is. Dus ben ik steeds attent op landende reigers.
Zodra ik een reiger zie dalen treedt bij mij onmiddellijk alarmfase 1 in
werking. Ik loop naar buiten en maak vanaf het balkon allerlei
schrikaanjagende geluiden als: kssssst of pang (imitatie van
geweerschot). Deze geluiden blijken doorgaans voldoende schrikaanjagend om de reiger weg te jagen. De vogel moet dan breed
klapwiekend vanuit de diepte weer naar boven komen. Laag tegen de
helling onder de bomen vliegt de vogel klapwiekend moeizaam omhoog
en vlucht weg via het weiland waarin op een hoge paal de valkenkast
staat. De daarin wonende en nu broedende torenvalk heeft mijn
schrikaanjagend geschreeuw begin mei gehoord. Als de reiger eindelijk
vanuit de diepte via het open weiland probeert weg te komen, wordt hij in
een serie duikvluchten aangevallen door de torenvalk. Reigertjelief wiegt
zwaaiend en zwenkend weg als
zit de duivel hem op de hielen.
Enkele dagen later hoor ik
angstige, bijna schorre geluiden
van een opgejaagd dier. Ik ga
naar buiten, kijk richting
valkenkast waar het geluid
vandaan komt en wat blijkt?
Vriend reiger probeert via een
achterdeur naar de vijver toe te
vliegen maar vanaf zijn zitpaal
heeft mannetje torenvalk de
indringer in het radarbeeld
gekregen, is fluks opgestegen en
duikt als een stuka (Duitse jager
uit de Tweede Wereldoorlog) op
de reiger neer. En die doet wat de
situatie ingeeft: vluchten. De
opleiding van de torenvalk mag
als voltooid beschouwd worden.

8

Een weide vol wijngaardslakken.
Begin mei heb ik met oud collega een rondleiding gehad in het bedrijf van
de ENCI in Maastricht. Door een werknemer van het bedrijf is ons nog
eens piekfijn uit de doeken gedaan hoe de mergel in de langgerekte oven
omgevormd wordt tot klinker en daarna vermalen tot cement. In het
verhaal worden allerlei aspecten toegelicht zoals de besparing op kalk
door nieuwe productietechnieken, de plaats van de ENCI binnen de
Heidelberggroep en natuurlijk het voorziene einde van de kalkwinning in
de Encigroeve tegen 2020 (met verkorte varianten, afhankelijk van diverse
factoren). Ook hebben we vanuit het hoofdgebouw een wandeling
gemaakt over het terrein dat die dag door langdurige regen een en al
blubber en modder was geworden. Onze tocht te voet richting groeve
loopt via een grasveld ter grootte van een half voetbalterrein en wat zitten
er in het malse gras? Honderden wijngaardslakken! Ik schat 2½ à 3
slakken per vierkante meter. Nooit heb ik zoveel slakken bij elkaar gezien.
Geweldig. Met zwaaiende benen en soms ingehouden of juist
vérstrekkende stap hebben we ons een weg gebaand door het grasveld,
steeds attent om maar niet op een slak te treden. Voor ons is het wel
duidelijk: die slakken liften mee op de vergunning van de ENCI tot 2020 …
en wellicht nog lang daarna!
Paul Notten, Moorveld

9

HENK IS TERUG VAN JAKOB
Vorig jaar op 8 juli begon mijn pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella. Op 8 oktober kwam ik aan. Precies drie maanden
onderweg. De totale afstand bedroeg ongeveer 2700 km. Voordat ik
vertrok werd thuis uitgebreid afscheid genomen van de familie,
bekenden, vrienden en collega’s.
Het was een hele onderneming, waaraan ik heel veel herinneringen
en contacten heb overgehouden. Op mijn website heb ik bijna online
verslag kunnen doen. Deze site is nog steeds in de lucht
(www.henknaarjakob.nl).
Ik heb begrepen dat mijn verhalen en foto’s veel zijn bekeken en gelezen.
Er zijn inmiddels meer dan 25000 bezoekers geweest. Ook kreeg ik van
velen via het gastenboek een bemoedigend bericht. Ik werd dus echt
gevolgd. Het plezier was wederzijds en warm.
Ik was alleen, maar heb me nooit eenzaam gevoeld. Met zo veel
sympathisanten heb je het gevoel “gedragen” te worden. Echt waar, het
heeft geholpen.
IVN Ulestraten heeft mij gevraagd een presentatie te houden. Dat doe ik
graag, zo kan ik iets teruggeven. Graag zie u op 7 oktober om 19.30 uur
in verenigingslokaal de Haamsjeut in Ulestraten.
Henk Urlings
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MISTER X
Een groen en strak gazon is voor veel mensen een genoegen en ze
doen er dan ook alles aan om dit ideaal te bereiken. Er wordt geharkt,
gezaaid, bemest en tenslotte gemaaid als het gras de maaihoogte
bereikt heeft. Men doet zijn best om een mooier resultaat te krijgen
dan wie ook in de straat.
Nadat mijn gazon al deze bewerkingen al jarenlang had ondergaan,
mag ik zeggen dat het er acceptabel bij ligt. Ik zou niet jaloers
kunnen zijn op buurmans gras maar het mijne mag er ook zijn. Niet
dat ik daar zo’n waarde aan hecht maar het oogt netter, zeg nou zelf.
Mijn gewoonte is om tegen de avond nog eens langs de planten te lopen,
misschien heeft zich in een paar uren tijd nog iets spectaculairs
ontwikkeld, je kunt nooit weten. Toen ik enige schreden op het gazon
zette voelde ik mijn voet wegglijden in een door de reuk herkenbare
massa.
Hondenpoep! Bah! Al foeterend op de eigenaar van dit huisdier, hinkte ik
naar de garage om mij te ontdoen van deze viezigheid. De volgende
ochtend inspecteerde het grastapijt en zag zes drollen liggen.
Verontwaardigd, omdat mijn tuin als toilet diende voor de lieveling van een
dorpsbewoner, verzamelde ik de uitwerpselen, deed ze in een doos
vergezeld met de volgende tekst : “Is dit misschien de poep van uw
hond?” en plaatste dit geheel aan de stoeprand.
Als een Sherlock Holmes vatte ik ‘s avonds post achter de gordijnen.
Misschien kon ik iemand op heterdaad betrappen. Na een poos werden
mijn benen enigszins gevoelloos van het staan en zag ik het komische
van mijn posthouden in. Gedurende enkele dagen hield ik het in de gaten
maar kon geen drol ontdekken.
Tot op een dag hetzelfde tafereel zich herhaalde. Weer verzamelde ik
alles, zette de doos met inhoud aan de stoeprand, nu met de iets
indringender tekst: “Ik weet wie u bent. Bij herhaling zal ik helaas
maatregelen moeten treffen!” Weer gingen enige poeploze dagen voorbij
en hoopte ik dat het zo zou blijven.
Mijn twee katers vergezellen me nog al eens op mijn tuin-wandelingen. Zo
ook de volgende avond en wat schetst mijn verbazing? Een van mijn
katers begon krabbewegingen in het gazon te maken en jawel, een drol
werd gelegd! Ik was verbijsterd. Mijn kater? Hij is veertien jaar oud en dit
heb ik nog nooit bij hem gezien. Alles werd altijd keurig in de grond
ondergegraven. Ik kon toch weer meteen de humor van de hele situatie
inzien.
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Talloze mensen in de straat waren komen kijken wat ik op die briefjes had
geschreven en ze foeterden even hard mee en hadden waarschijnlijk
stiekem al een dader in gedachten. Ik kreeg ook drastische adviezen
wanneer ik zou weten waar hij woonde. Van de poep in de brievenbus
deponeren tot…… nou ja, de rest zal ik u besparen.
Ik toog naar Aveve en kocht een spuitbus met stinkspul tegen ongewenste
honden en katten plus een aantal op een lolly lijkende stokjes die met dit
zelfde stinkspul waren geïmpregneerde.
Dit is nu al veertien dagen geleden en ik kan niets meer ontdekken.
Mijn kater heeft er de neus van vol.
Groetjes,
Lies Kleintjens
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KENNISGEVING IVN CURSUS (NATUUR)FOTOGRAFIE
IVN-Ulestraten start in de maand oktober 2009 met een basiscursus
(natuur)fotografie. De bestaat uit een zestal lessen, waarvan 4 theorie en
2 praktijklessen. Binnenlessen worden in ons clubhome D’n Haamsjeut
gehouden, op de woensdagavond, de buitenlessen op zaterdagochtend.
De locatie voor de 2 buitenlessen wordt in overleg vastgesteld.
De cursusinhoud ziet er globaal als volgt uit:
- Inhoud Basiscursus Digitale (natuur)fotografie:
Module 1 (Theorie) op 28 oktober 2009
- Welke factoren beïnvloeden het resultaat van een foto
- Principewerking van de camera (sensor, lichtmeting,
beeldformaten…)
- Materiaal en kennis van een natuurfotograaf
- Kwaliteit van het licht
- De sensor versus het menselijk oog
Module 2 (Theorie) op 11 november 2009
- Vragen n.a.v. de vorige les
- Basiskennis fotografie (scherpte/onscherpte, sluitertijd,
lichtgevoeligheid, etc.) gekoppeld aan het onderwerp (Flora, Fauna,
Landschap)
- Het cameramenu en wanneer de diverse opties te gebruiken
Module 3 (Praktijk) op 14 november 2009
- Het geleerde samen in de praktijk brengen
Module 4 (Theorie) op 18 november 2009
- Vragen n.a.v. de vorige lessen
- Bespreken van elkaars foto’s
- Houding, standpunt, beeldcompositie, contrasten, etc.
Module 5 (Praktijk) op 21 november 2009
- Het geleerde samen in de praktijk brengen
Module 6 (Theorie) op 25 november 2009
- Vragen n.a.v. de vorige lessen
- Bespreken van elkaars foto’s
- De foto is gemaakt , en nu…….?? (Workflow)
De kosten zullen € 35,- bedragen, leden van IVN Ulestraten genieten een
korting van € 5,-.
Voor nadere info of aanmelden kunt u contact opnemen met Fred
Erkenbosch, tel. 043 – 3644647. Mailadres: fred.erkenbosch@hetnet.nl
of Andre Ament: a.ament@beoz.unimaas.nl tel. 043 – 3644080.
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STUNTVLIEGERS OP VLIEGVELD ZUID-LIMBURG
Het begin. Midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Het vliegveld ligt
er wat verstild bij. In 1944 is het vliegveld door de Amerikanen in
korte tijd uit de grond gestampt ter ondersteuning van het
Ardennenoffensief. Tijdelijk staan er veel vliegtuigen waaronder de
Lancaster bommenwerpers. Maar als de oorlog voorbij is wordt het
er rustig. Of, zoals in het boekwerk Maastricht Airport uit 1987
geschreven wordt: ‘Het was een kleine luchthaven met een heel
grote kudde schapen, toebehorend aan hoeve ‘De Geuldertoren’. Een
enkele Dacota en wat rondvluchten van een verkenner, alom
aangeduid als ‘de dreuvige’. Het zal midden jaren vijftig geweest zijn
als het vliegveld een functie krijgt bij de opleiding van
verkeersvliegers.
De Rijksluchtvaartschool verzorgt de opleiding voor verkeersvliegers en is
gestationeerd op een vliegveld bij Gilze Rijen in Noord Brabant. Ons
vliegveld gaat als dependance fungeren. Een aantal vliegtuigen krijgt een
vaste plek op het vliegveld maar er zijn ook toestellen die eerst
’s morgens rond 9.00 uur van Gilze Rijen hierheen vliegen via het
luchtruim boven de Eijkskensweg. Vanaf het vliegveld draaien de
leerlingen eindeloos hun rondjes. Bij zuidenwind opstijgen richting
Meerssen, over Raar, rondje kerk Schimmert en via de ‘Whagkoel’ terug
naar het vliegveld. Vaak zijn er twee, drie of wel vier van die Harvards
tegelijkertijd in de lucht.
Technische bijzonderheden. De Harvard wordt vanaf 1936 als
trainingstoestel geproduceerd door de fabriek de North American in de
Verenigde Staten. Het toestel heeft een 9 cilinder Pratt & Whitney
stermotor. Men noemde dit een stermotor omdat de cilinders in een cirkel
(ster) opgesteld zijn met in het midden daarvan een soort krukas die de
tweeblad propeller rechtstreeks aandrijft. Bij hun rondvluchten maken de
Harvards een monotoon, zwaar ronkend geluid. Dat monotone gedreun
wordt een enkele maal onderbroken door een hoog gierend motorgeluid
dat verband houdt met de korte propeller van de harvard. Die propeller
moet erg veel toeren maken. Bij extra gas of duikvlucht gaan de nippels
aan de buitenkant van de propeller door de geluidsbarrière heen (meer
dan 1200 kilometer per uur). En dat is te horen!!
Overigens. Als zo’n kist toevallig boven je hoofd vliegt veroorzaakt het
vlieggeluid een krachtig, zich over het landschap uitdijend geruis.
Bedenkelijke rust. Tegen vijven is het gedaan met het vliegen van
rondjes rond de kerk. De leerlingen hebben hun lessen gedraaid en zijn
toe aan de verdiende avondrust. Dat is natuurlijk ook het geval met de
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vlieginstructeurs. Dat zijn allemaal ervaren oorlogsvliegers uit
Wereldoorlog II. Maar als de avondmaaltijd erop zit, dan willen deze
mannen nog wel even een verzetje.
Zo rond half acht oude zomertijd komen de instructeurs in hun
vliegpakken naar buiten, klimmen in hun kisten en beginnen aan hun
laatste vlucht voor die dag. De motoren worden gestart, in het begin soms
even pruttelend voordat de negen in cirkel geplaatste cilinders van de
Pratt & Whitney-motor soepel lopen. Eén voor één maar soms ook in
formatie stijgen de Harvards op. Het wordt daarna enkele minuten stil als
de mannen even warm draaien in de lucht. En dan begint het grote
spektakel. Een show die een beperkt aantal jaren heeft geduurd en die ik
daarna nooit meer gezien heb.
Het vliegveld stelt in de tweede helft van de jaren vijftig nog niet veel voor.
Links van het nu nog bestaande toegangshek ligt een klein restaurant met
aan de vliegveldkant een terras, 15 meter diep. Rechts van de poort de
verkeerstoren (op dezelfde plek als nu).

Beschrijving van enkele vliegpatronen. Plotseling duiken de Harvards
aan de horizon op en vliegen vanaf Vliek in Ulestraten laag over het
vliegveld, achter elkaar in rechte lijn, in de richting van het restaurant.
Enkele tientallen meters voor de omheining trekken de vliegers hun kisten
onder oorverdovend geweld recht omhoog. Bij de vlucht omhoog draaien
de kisten tig malen om hun as en draaien weg voor de volgende oefening.
Vanaf het vliegveld een herhaling van de vlucht vlak boven de grond:
weer stijl omhoog en nu maken de vliegers een looping waarbij het
15

vliegtuig op het hoogste punt even ‘op de kop’ zweeft. Meest spectaculair
is de vlucht van de instructeur die na ‘enkele bekende showvarianten’
even richting Meerssen verdwijnt om korte tijd later ‘op de kop’ op een
hoogte van zowat tien meter vlak voor de afrastering voorbij te vliegen.
Prachtig, een omgekeerd vliegtuig met daarin één piloot, zichtbaar als een
zwart poppetje met de blik recht vooruit, maar wel op de kop. Dat wel.
Onvoorstelbaar. En wij, de lokalen van Moorveld, stonden erbij en keken
er naar alsof het de gewoonste zaak van de wereld was … eind jaren
vijftig van de vorige eeuw.
En zo zijn er nog meer vluchtpatronen geweest maar dit waren wel de
belangrijkste.
Ik verbaas me er nog steeds over dat deze stuntvluchten in die tijd
mogelijk waren zonder dat daar ook maar met één woord in de
nieuwsmedia over gerept werd. En de toeschouwers zult U zich afvragen?
Dat waren hooguit enkele lokalen waaronder ondergetekende; aangevuld
met mijnheer Muyters van de handling die de volgende dag met een
handpomp de vliegtuigen weer moest bijtanken.
Nog even over de naam van ‘ons’ vliegveld. Bij de aanleg door de
Amerikanen kreeg het vliegveld de codenaam Y 44. Vanaf de jaren vijftig
komen in volgorde de namen vliegveld Beek, Luchthaven Zuid Limburg en
thans Maastricht/Aachen Airport in gebruik. In die opsomming zou
vliegveld Moorveld als eerste benaming prima gepast hebben. Want de
hoofdgebouwen en een groot gedeelte van de eerste landingsbaan lagen
op Moorvelds grondgebied of in elk geval op landerijen, in gebruik bij
landbouwers uit Moorveld. Zo ook de tuin van mijn vader. Die heeft een
goede bestemming gekregen in de vorm van….. de verkeerstoren.
Paul Notten,
Moorveld.
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DONKER
Bij het ritme van dag en nacht hoort het
ritme van licht en donker. Als wij onnodige
verlichting toepassen verstoren wij dit
ritme en raken we iets waardevols kwijt:
duisternis. De natuur en dus ook de mens,
want de mens is een onderdeel van de
natuur, heeft het ritme van donker en licht
nodig. Onnodige verlichting en
lichtverontreiniging tasten het welzijn van
dieren, planten en mensen aan.
Internationaal, nationaal en lokaal krijgt dit
onderwerp steeds meer aandacht.
Om aandacht te vragen voor de waarde
van duisternis worden in Nederland al een
aantal jaren activiteiten georganiseerd na
het invallen van de duisternis op de laatste
zaterdag van oktober, de nacht dat de
wintertijd ingaat: De Nacht van de Nacht
www.nachtvandenacht.nl

24 oktober 2009
In de gemeente Meerssen worden ook dit jaar weer excursies
georganiseerd op zaterdag 24 oktober. We vertrekken om 19.30 uur en
zijn om ongeveer 21.30 uur terug. Ervaar de donkerte in het bos en ervaar
hoe je ogen wennen aan die duisternis. Een zaklamp is dus ook niet
nodig. Zorg voor stevige schoenen, eventueel een wandelstok. Ook
kinderen zijn bijzonder welkom!
Excursie 1: IVN–Ulestraten Start: Kerkplein in Ulestraten Info: Wim
Derks tel. 364 3740. Vanuit de bebouwing in Ulestraten wandelen we naar
het buitengebied over het plateau van Schimmert, het gehucht Waterval
en door de bossen bij kasteel Vliek weer terug naar het vertrekpunt.
Onderweg zullen we de diverse straatverlichtingen bekijken. Kan dat niet
wat minder? Beleef de donkerte in de bossen en bekijk op het plateau
welke invloed een fel verlichte stal in het donker teweeg brengt. Met een
batdetector kunnen we misschien nog vleermuizen horen. Vorig jaar
hebben we zelfs een vuurvliegje gezien.
Excursie 2: IVN-Meerssen Start: NS-station Bunde. Info: Jo Heijnens tel.
364 5263. Vanuit de bebouwing in Bunde wandelen we naar het
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natuurgebied Bunderbos. Onderweg is er aandacht voor de verlichting
van de autosnelweg A2 en het vliegveld. We bekijken diverse
verlichtingen van straten maar vooral ook het aanschijnen van gebouwen,
tuinen. Kan dat niet wat minder? Misschien horen we de uilen of zien we
nachtvlinders.
Excursie 3: Milieudefensie Meerssen Start: NS-station Meerssen Info:
Els Derks–van der Wiel tel. 364 3740. Vanuit de bebouwde kom van
Meerssen wandelen we naar het natuurgebied de Dellen en komen via
het centrum van Meerssen weer terug. Onderweg zullen we de diverse
verlichtingen bekijken: straatlantaarns, tuinverlichting gebouwen, etc. Kan
dat niet wat minder? Mensen, planten en dieren ondervinden last van de
lichtvervuiling. Bovendien zijn de sterren moeilijker te zien door al die
overvloedige verlichting. Verder zult u een unicum voor Meerssen zien: de
groene LED-verlichting in het buitengebied.
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NATUURWEETJES
Vossenlintworm
Voor het eerst is er in Nederland iemand besmet geraakt door de
vossenlintworm (Echinococcus multilocularis). Dat meldt de Nederlandse
Vereniging voor Parasitologie op haar website. De diagnose bij de
patiënte uit Zuid Limburg is inmiddels bevestigd door de RIVM.
Deze lintworm verspreidt zich via eitjes in vossenontlasting. Mensen
kunnen besmet raken door bijvoorbeeld wilde planten of bosvruchten te
eten, waarop ontlasting van een besmette vos is terecht gekomen. De
eitjes zijn niet visueel waarneembaar maar blijven kleven aan alles
waarmee ze in contact komen. De lintworm is een bijzonder nare parasiet,
met een incubatietijd van maar liefst 5 tot 15 jaar. Met als gevolg
zwellingen in lever en hersenen met daarin wormenlarven. De ziekte is
bovendien ongeneeslijk. Besmette vossen komen momenteel voor in de
streek tussen Zuid Limburg en Sittard en in Oost Groningen. Met name in
deze contreien wordt je dus sterk aangeraden meegenomen vruchten en
gewassen uit de natuur eerst grondig te wassen voordat je ze opeet.
Bron: Bionieuws en www.parasitologie.nl
Blauwtong
"Ik heet blauwtong. Ik
ben een virus en verhuis
via knutjes van en naar
koeien, schapen, geiten
en andere herkauwers.
Ze krijgen een blauwe
tong van mij. Ik ben voor
het eerst in 2006 in
Nederland komen
wonen. Door de warme
winters kunnen de
knutjes overleven en ik
dus ook. In Nederland
brengen knutten geen ziekten over op mensen. Het vliegje vliegt van april
tot november in ons land."
Knutten (Culicoides impunctatus) zijn kleine vliegjes van één tot vier
millimeter lang. De volwassen vrouwtjes zuigen bloed van onder andere
schapen en geiten, maar ook de mens, om eieren te kunnen leggen. Er
bestaan honderden verschillende soorten knutten. Een aantal soorten
verspreidt ziekten, zoals blauwtong. In augustus 2006 openbaarde deze
ziekte, die normaal in warme streken voorkomt, zich bij Nederlandse
schapen.
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De koe van de toppen de bergen
Karakter
Goedendag. Ik stel mij aan u voor: ik ben Jack de Yak. Neem me mijn
weinig originele spel met woorden niet kwalijk, maar ik probeer uw
aandacht te trekken, want ik loop het gevaar onopgemerkt te blijven door
de mensen. Ik leef op grotere hoogten dan welk ander dier ook. Ik voel mij
op mijn gemak, op wat men noemt “het dak van de wereld”, daar waar de
hoogte van de berg schommelt tussen de vier- en de zesduizend
meter.Om op die hoogte te kunnen leven moet men sterk zijn en kalm en
geduldig.
Gewoonten
Er zijn ongeveer 12 miljoen yaks die als huisdieren worden gehouden in
heel Azie en maar een paar honderd leven in het wild. Ze worden
beschouwd als een bedreigde diersoort. De yaks die huisdieren zijn ,
brengen hun bestaan door als lastdier en vervoeren van alles, vooral zout.
Zij kunnen met gemak twee manden dragen van elk 36 kilo. Daarboven
op de bergen waar geen bomen noch struiken te vinden zijn, wordt de
mest van de grote yaks als kostbare brandstof beschouwd. Ook onze
beharing is veel waard: we leveren ongeveer drie kilo per kop, bij iedere
keer dat we geschoren worden.

Groei
Als u het heeft opgemerkt, ik heb een grote neus en dus een heel fijne
reuk. Mijn reukzin helpt mij voedsel te vinden, dikwijls bedolven onder de
sneeuw. Wanneer een moeder-yak een kleine op de wereld zet, zoogt ze
het ongeveer een jaar. Als de baby-yak een vrouwtje is zal ze voor altijd in
de troep blijven, maar als het een mannetje is, zal het zich als het 3 jaar
oud is bij een andere troep van celibataire mannetjes voegen. Na zes tot
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acht jaar zullen ze in staat zijn een groep te leiden. Mijn spijsverteringsapparaat, zoals alle herkauwers er een hebben, is een echt wonder dat
me in staat stelt een prachtig “verwarmingssysteem” te hebben. Inderdaad
gaat bij de herkauwer het opgeslokte voedsel bij 40 graden gisten en
geeft zo’n hitte af, dat het inwendige van het lichaam verwarmt.
Paspoort
Ik hoor bij de klasse van de zoogdieren, familie van de holhoornigen. Ik
kan 3.30 meter lang worden en 1.35 meter hoog. Ik leef ongeveer 25 jaar.
U vindt me in Centraal Azie, op de hoogvlakte van Tibet, in Kashmir en in
Bouthan, in Nepal, Mongolie en in China.
Selectie: Jean Slijpen
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DE VOGELS GEVLOGEN
Eerste begin. In de loop van juli vorig jaar zijn bij ons in de bedrijfsruimte
twee huiszwaluwen begonnen met de bouw van een nest. Op een schuine
balk. Bouwkundig een eenvoudige klus. Ik dolgelukkig. Een zwaluwnest
op eigen domein heb ik sedert mijn jeugdjaren niet meer meegemaakt. De
zwaluwen vliegen naar binnen, kwetteren en zwieren in vrolijke vlucht
weer naar buiten. Duidelijk enthousiast over de plek op die schuine balk.
Nestje bouwen is een kwestie van nat leem op elkaar pletten en klaar is
Kees. Mooi overdekt door het dak. Een half open nest is voldoende.
Jammer voor de wat late bouwvergunning. Begin/half augustus is het te
laat om nog een zwaluwgezin te stichten, wordt gezegd. Er komt geen
broedsel.
Op herhaling. Dit jaar een herhaling van zetten. In mei zijn de vrolijke
vliegers terug. Een nest wordt gebouwd en deze keer is er voldoende tijd
om alle voor een zwaluwgezin benodigde voorwaarden te vervullen. Af en
toe vliegt een zwaluw naar binnen of buiten en voor de rest is het er stil
als een van beide diertjes op het nest zit te broeden. Half juni is het
duidelijk dat er jongen zijn. De ouders vliegen driftig af en aan. Bij het
aanvliegen maken zij een sierlijke boog in de bedrijfsruimte en tjoep:
aanklampen tegen de rand van het nest. Maar ook bij zwaluwouders blijkt
het overbrengen van instructieve opvoedkundige ‘kwetters’ moeilijk te
gaan. Hoe bereik je als ouderzwaluw dat die jongen niet te veel in dat
kleine nest ‘sjravelen’! Want, vier meter boven de grond kan een vrije val
fataal zijn.
Aanvankelijk heb ik dat niet in de gaten. Opeens ligt er een stukje
zwaluwvleugel zonder veren op de grond. Ik denk nog: hoe komt die hier
terecht? Totdat er de volgende dag een hele, nog niet volgroeide en door
de poes nog niet opgegeten jonge zwaluw dood op de grond ligt. Ook uit
het nest gevallen! Vanaf dat moment alarmfase 1. Riekie en ik zoeken
een grote teil, daaroverheen een molton deken gelegd en die onder het
nest geplaatst. Maar ook zwaluw nummer drie ontkomt niet aan een fatale
duikeling. Eén keer heb ik bibberend van angst vanwege hoogtevrees
deze jonge, nog niet met veren uitgeruste zwaluw in het nest teruggelegd.
Of die het overleefd heeft? Ik denk het niet.
Herkansing. Begin augustus is er stilte in en rond het nest. Van buiten zie
ik wel eens een zwaluw sierlijk naar binnen vliegen. ‘Die komt nog even
kijken’, denk ik dan. Het broedsel is mislukt en die zwaluw wil het
traumatische verlies van drie jongen even in stilte op de plek van het
onheil verwerken. Enfin, de dagen gaan voorbij en de zwaluwen blijven
naar binnen vliegen. Op een avond als we met een aantal mensen bij
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elkaar in die ruimte zitten te eten, komt een zwaluw binnenvliegen, klampt
aan op de rand van het nest en kijkt naar beneden in de geest van: ‘Wat is
hier aan de hand, zovéél tweevoeters! En waarachtig, enkele dagen later
weet ik het zeker. De vogels hebben op korte tijd na de fatale valpartijen
van hun jongen een nieuw legsel geproduceerd en zijn nu bezig met het
tweede kroost. Een hele klus. Vanaf het balkon tel ik hoe vaak de ouders
in een half uur naar binnen vliegen om te voeden. Dertig keer in een half
uur. Dat is zestig keer per uur gedurende dagelijks (zeg) 14 uren. Dat zijn
acht- tot negenhonderd vluchten op een dag. En zo wordt iedere keer een
klein vrachtje proteïnerijk voedsel van muggen en aanverwante kruimels
afgeleverd bij de jongen.
Goede afloop. Bij
jonge zwaluwen
wordt het
interessant als zij
hun kopjes over de
rand van het nest
beginnen te steken.
Dan weet je zeker
dat de vogels goed
groeien en zij wat
omhoog gedrukt
worden omdat er
meer jonge vogels in het kleine nest zitten. Maar ook in deze fase gaat het
een keer mis. Plots zit een nog niet gebrevetteerde zwaluw op de grond
en duikt onder een balk in als Riekie probeert het diertje te vangen. Met
vereende krachten zoals dat heet hebben we het diertje gevangen. Deze
keer mag Riekie de jonge zwaluw in het nest terugleggen. In de dagen
daarna groeien de jongen in rap tempo. Leuk is overigens wel dat de
ouderzwaluwen af en toe een korte arbo, pardon vluchtpauze inlassen.
Als ik de ruimte inloop neem ik plaats in de auto en kan ik door het raam
zien dat de ouder zwaluw zo’n tien minuten op een stekkerdoos gaat
zitten en begint met de verzorging van het verenkleed. Onderwijl vliegt de
andere zwaluw met voedsel af en toe naar de jongen. Hun kopjes steken
nu eens links, dan weer rechts over de rand van het nest heen. En dan is
het zover. De jonge diertjes weten voor de eerste keer hun vleugels uit te
slaan. Met hun tweeën vinden ze plek op de rand van een oude wan. Wat
een combinatie! Een wan uit 1909 en twee piepjonge zwaluwen uit 2009.
Dat kan niet meer mis. Inderdaad, de volgende dag is één jonge zwaluw
verdwenen en zit de andere de uren af te tellen tot het moment waarop
ook hij/zij het blauwe luchtruim in kan.
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Goede afloop. Het tweede broedsel is al bij al goed afgelopen. Ik neem
aan dat de ouders zwaluwen nu weten hoe ze het moeten aanpakken.
Dus reken ik voor het volgende jaar op een snelle start van de nestbouw
en een rappe aflevering van jonge zwaluwen. Voor de jongen van 2009
hoop ik dat ze een goede vlucht hebben naar Spanje en nog verder. Van
de winter zal ik in Andalusië eens extra goed opletten of er zwaluwen zijn
die met een Moorvelds accent kwetteren. Ik sluit het niet uit.
Na afloop van het broedsel 2009 is in de bedrijfsruimte het nest gebleven.
En onder het nest een witte plek van de vele kleine vogelpoepjes die over
de rand gewerkt zijn. Ik koester de plek als bewijs van een goed
zwaluwjaar.
Naschrift. Enkele dagen na het gefaseerd uitvliegen van de twee jonge
zwaluwen hoor ik in de bedrijfsruimte een gecamoufleerd gekwetter. Wat
zachtjes in de zin van: “Ik kwetter wel maar nog zonder overtuiging.” Ik
speur de balken af en ja, op een schuine balk zit nummer drie. Half
weggedoken achter de balk. Op hetzelfde moment komt een ouderzwaluw
met voedsel binnengevlogen, vergezelt van de twee jonge, enkele dagen
eerder uitgevlogen zwaluwen. In het gekwetter is de vreugde hoorbaar
van vogels die bij elkaar horen. Met enkele sierlijke buitelingen laten de
jonge zwaluwen zien wat zij in enkele dagen geleerd hebben. En kleine
joepie schuift heen en weer op de balk en straalt uit te willen vliegen.
Maar nu nog even niet. Nummer drie heeft nog drie dagen op de balk
gezeten. Sedert zaterdag 29 augustus is hij/zij ‘flying alone’ boven
Moorveld. Nog enkele weken;
dan begint voor de familie
zwaluw de grote vlucht naar het
verre Zuiden. Behouden vlucht!
Paul Notten,
Moorveld.
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ULESTRATEN BIJZONDER NR. 3
Nieuw wegkruis in Waterval
Weg- en veldkruizen en ook de kapelletjes behoren bij het Limburgse
landschap. In Limburg zijn er al meer dan 2000. Ze zijn van hout,
steen of ijzer en staan vaak op een splitsing van wegen, onder grote
eeuwenoude bomen of gewoon in het veld. Ze vertellen ieder hun
eigen verhaal, een moord, ongeluk of gewoon uit dankbaarheid voor
een genezing. Ook staat er vaak een tekst op die menigeen aan het
denken zet en er even rustig bij gaat zitten op een bank die er
meestal bij staat.
Het zijn eigenlijk religieuze monumenten. Je ziet ook vaak de
Mariabeelden langs de weg of in een nis bij een woning of in een
kapel, dit vooral in het katholieke Limburg. Ook in Ulestraten staan
een tiental weg- of veldkruizen en enkele kapellen en kapelletjes. Ook
verspreid voorkomend, kleine kruisjes en mini -kapelletjes in bomen
(o.a. Waterval).
Dit verhaal gaat over een
wegkruis dat is geplaatst op 16
april 2009 op de plaats van een
driesprong waar de Hoolstraat
haaks afbuigt naar Waterval
tussen twee waterbassins door.
Rechtdoor wordt de weg een
veldweg naar het plateau op een
kaart uit 1897 “Lementweg“
genoemd. Bij de bank rechts van
het wegkruis zittende heb je een
van de mooiste uitzichten over Waterval en de Wijngaardsberg met zijn
wijnranken op de helling, maar dit uitzicht wordt nog
beter als je iets eerder naar boven (ongeveer 60
mtr.) de nieuwe picknickplaats gebruikt die in juli
2009 op een verhoging werd aangelegd. (zie foto
boven) Het wegkruis van hardhout werd door de
gemeente Meerssen geplaatst op deze plek, op
verzoek van Frans van Weersch (overleden 3
januari 2008) en wonende op de Kling 19. Hij had er
al voor gezorgd dat er een bank (rond 2000) kwam
en de begroeiing van laurierkers was ook van zijn
hand. Hij hield zich ook na zijn werkzame periode,
als vrijwilliger bezig met het onderhoud van het
bekende “Cente kapelleke” uit 1857 in de Groen25

straat als opvolger van Sef Welters. Deze taak is inmiddels door zijn
dochter Marjo overgenomen. Het hardhouten kruis stond eerst op het
kerkhof van Ulestraten op het graf van zijn grootouders van Weersch, ter
vervanging van een 2e houten kruis. Het eerste kruis was er een van ijzer
uit 1943. Op verzoek van Frans van Weersch zorgden zijn broers ervoor
dat er in 1992 een nieuw kruis werd gemaakt voor op het graf, met het
hardhout uit de Schacht 4 van de voormalige staatsmijn Emma uit
Schinnen. Via zijn relaties, voorkomende uit zijn werk, kwam Frans aan dit
hout. Het kwam vrij tijdens de sloop van de schacht van de mijn en diende
als geleiding van de liftkooien. Deze schacht is sinds 1963 als
ventilatieschacht in gebruik geweest. Het hout was geïmpregneerd met
olie om rotting tegen te gaan. Tijdens de verwerking van het hout op de
Vandiktebank (houtbewerkingmachine om hout aan twee zijden zuiver op
breedte en dikte te schaven) bij Hay Maas uit Ulestraten, werd door de
druk op het hout van de doorvoerrollen de geïmpregneerde olie zichtbaar.
Een van de slopers van de schacht was de Firma Hensen uit Ulestraten
die zorgde dat het hout bij Frans thuis bezorgd werd. Uiteindelijk werd het
kruis in 2005 overbodig en opgeslagen en werd het hersteld en geplaatst
in Waterval, zoals vermeld op 16 april.
Ook is op deze plek, een 60 jarige trimmer in 2007 uit Borgharen
overleden tijdens een
fietstocht. Ter
nagedachtenis aan dit
tragisch gebeuren hing de
familie eerst een klein
kruisje in een boom en
plaatste later een houten
kruis van 70 cm. hoogte
met hierop een foto van de
overledene in de talud ( zie
links op de foto).
Later is bij de plaatsing van
het hardhouten kruis dit kleinere houten kruis weggenomen en heeft de
familie van de trimmer een klein plaatje aan de voet van het nu geplaatste
kruis bevestigd, dit alles in overleg met betrokkene. Hierin staan de data
van geboorte en overlijden gegraveerd. (zie afbeelding rechts)
Op zondag 19 juli 2009 rond 11.30 uur vertrok
een processie vanuit Waterval bij de familie
van Es richting het kruis aan de Hoolstraat.
Inclusief alle inwoners en mensen die ooit in
Waterval gewoond hadden of er anderszins bij
betrokken waren (ca 60 deelnemers). Vooraf
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gegaan door vijf mannen, vier met flambouwen (lantaarn of kaars op een
lange stok) vertrokken ze naar de plek waar het kruis door pastoor Otto
plechtig werd ingezegend.
Ook werd er nog een mooi
gedicht voorgelezen. Een
bijzonder verhaal over een
bijzonder wegkruis.
Na afloop van de
plechtigheid werden de
deelnemers aan de
bijeenkomst uitgenodigd
door de voorzitter van de
“Buurtvereniging Waterval”
Jo Dejong om in zijn woning op de koffie en vlaai (zolang de voorraad
strekt) te komen om nog even na te praten over deze bijzondere
gebeurtenis in de buurtschap Waterval. Waarschijnlijk werd het toch nog
een lange nazit.
Hoe goed kent u uw eigen omgeving?
De oplossing van de afbeeldingen in de Zomer uitgave 2009 waren:
Het Mariabeeld in de Lourdes-grot op Genzon en de deurklopper uit 1794
op de grote poort van het witte gedeelte van boerderij Demacker nu
Termond in Vliek.
Nu de volgende opgave: Waar staat dit bord( links) en waar is deze
steen ingemetseld ( rechts)? Oplossing in de Winteruitgave 2009 van de
Haamsjeut.

Foto’s en tekst: Fred Erkenbosch
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Wist u dat de vogels hun zang aanpassen, naar gelang ze in de stad
wonen of op het platteland? Jelle Zuidema van de Universiteit van
Amsterdam onderzoekt de verschillen tussen menselijke taal en
vogelzang.
Hij komt tot de conclusie, dat vogelzang nauwelijks betekenis heeft
behalve dan het aantrekken van vrouwtjes en ter afbakening van het
territorium. Het is zeker niet zo, dat zangvogels hele gesprekken voeren.
Wel passen sommige vogelsoorten hun zang aan aan het veranderende
stadsgeluid. Eerder is al bewezen, dat stadskoolmezen harder zingen dan
die van het platteland om boven het stadslawaai uit te komen. Zo is
bekend door onderzoek dat de stadsmerels vroeger beginnen met zingen
dan in het verleden. Ze worden niet gehoord als het autolawaai van het
spitsuur is begonnen.
We hebben er allemaal wel van gehoord. Gedurende de laatste decennia
is er sprake van een klimaatverschuiving: de klimaatgrenzen
verschuiven in Europa naar het noorden. De zomerse temperatuurstijging
in Frankrijk kwam in dezelfde periode overeen met een noordwaartse
verschuiving van 273 km.
Volgens een nieuw systeem,
ontwikkeld o.l.v. Vincent Devictor
(Muséum Nationale d’Histoire
Naturelle) kan men de
gemiddelde voorkeurstemperatuur van elke plaatselijke
vogelgemeenschap worden
bepaald.
Zo kwam men tot de berekening
dat de verschuiving naar het
noorden slechts 91 km. bedroeg.
Met andere woorden: de vogels
liggen 182 km. achter op de
klimaatverschuiving.
En we dachten nog wel dat
vogels zich erg snel aanpasten
aan de veranderende
klimaatomstandigheden.
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Ook dit jaar is er weer een vogelkijkproject geweest: “Beleef de Lente”.
Beleef de Lente is een campagne om de vogelwereld heel direct te
beleven, door live beelden van webcamera’s bij de nesten van
verschillende soorten vogels te volgen. Op de betreffende websites
hebben zich afgelopen seizoen 750.000 bezoekers gemeld. Honderden
schoolklassen hebben het wel en wee van diverse vogelsoorten
(koolmees, ooievaar, steenuil) kunnen volgen. De filmpjes van het
afgelopen seizoen zijn nog te zien via www.beleefdelente.nl
Dat is nagenieten van de lente/zomer in de herfst.
Nieuwe vogelliteratuur: Onlangs is verschenen Handboek Vogels van
Nederland. Het boek geeft een overzicht van de in Nederland
voorkomende vogels. Per vogelsoort worden ook de inventarisatiegegevens vermeld, zodat men de actuele stand van zaken heeft.
Schrijvers: Luc Hoogenstein en Ger Meesters. ISBN: 978-90-5011-270-3

Namens de Werkgroep Vogels
Jos Smeets
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OPROEP AAN DE ECHTE MOESTUINLIEFHEBBER
Een groentekweker is er natuurlijk trots op als hij zijn topproducten
oogst en thuis in de keuken aflevert. Vaak wil hij ze ook nog bereiden
en geniet hij uitbundig van het proeven. Een groentekweker wil altijd
wat experimenteren en nog mooiere vruchten en wil dit ook graag
uitdragen.
Binnen het IVN-Ulestraten is er gelegenheid om te komen tot een vorm
van samenwerking van deze groenteliefhebbers. Zo kan kennis worden
uitgewisseld. Ook is het mogelijk om elders ideeën op te doen. En wat
interessant is, is dat samen pootmateriaal kan worden “geregeld”. De ene
zaait pootgoed, weet aan zaad te komen en kan dat delen met anderen.
Zo zijn er vele kleine voorbeelden van voordelen bij samenwerking.
Onder het motto, niets moet en veel kan, voor nauwelijks geld en nog
meer plezier.
Is hiervoor interesse?
Als u dat wil melden bij
Henk Urlings (06
50181006) of bij een
van de bestuursleden
van het IVN-Ulestraten.
Het is niet nodig dat het
een grote groep wordt.
Het succes is
afhankelijk van soms
een enkel zaadje.
Komende winter zal een
bijeenkomst worden
gepland om nadere
afspraken te maken.
Wie zaait oogst!
Groeten, Henk
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DRIEMAAL GUICHELHEIL
Driemaal guichelheil, ik dacht er nog over om er hoera, hoera, hoera
achter te zetten. Ik vond guichelheil altijd een uiterst merkwaardig
woord. Ik had het gevoel dat het iets heel ouds en spannends
betekende maar ik had geen idee wat. Dus toen ik ‘driemaal
guichelheil’ opschreef deed het me denken aan een soort ‘driewerf
hoera!’. Maar ik heb het nu opgezocht en ‘guichel’ is een oud woord
voor waan, krankzinnig, geestelijke gestoord en ‘heil’ betekent
genezend. Men zag er vroeger dus een geneesmiddel in tegen
geestesziekten en hondsdolheid. Minder spannend misschien dan
mijn ideeën, maar natuurlijk wel heel belangrijk, als het inderdaad
werkte.
Guichelheil
Guichelheil behoord tot de sleutelbloemfamilie. Op het eerste gezicht zou
je dat niet zeggen maar bijvoorbeeld wederik en waterviolier horen er ook
bij en die lijken ook niet op de bekende voorjaarsboden. Tot guichelheil
rekent men de planten die een bolvormige doosvrucht hebben en die
open gaat doordat de bovenste helft van de dooswand loslaat: de deksel
gaat van het potje.
In ons land komen drie of vier soorten guichelheil voor. De bekendste
guichelheil in ons land is rood guichelheil (Anagallis arvensis). Het plantje
heet ‘rood’ maar als er één wilde plant is waarvan de bloemen oranje zijn
dan is het rood guichelheil.
De vreemdste is misschien wel het blauwbloeiende guichelheil. Deze
komt voor in twee soorten. De ene is ‘gewoon’ rood guichelheil dat om
duistere redenen blauw bloeit. En de tweede is echt blauw guichelheil.
Deze heet officieel Anagallis arvensis subsp. foemina of Anagallis
foemina.
De ‘schattigste’ is teer guichelheil (Anagallis tenella): een heel laag plantje
met in verhouding veel te grote roze bloemetjes die ook nog eens in grote
aantallen voorkomen.
En de zeldzaamste is dwergbloem (Anagallis minima) met (na het
mosbloempje) de kleinste bloemen van ons land, tenminste voor
landplanten. Men denkt dat dwergbloem in ons land zo’n beetje is
uitgestorven, maar dat kan natuurlijk ook deels liggen aan zijn
onopvallend postuur.
Rood guichelheil
Dit is een laag, éénjarig plantje dat de hele zomer bloeit met kleine oranje
sterretjes. Rood guichelheil vind je vooral als akkeronkruid dus aan de
randen van bijvoorbeeld graanakkers of aardappelvelden en soms tussen
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het gewas als dat niet al te dicht staat. Van maïs moet het plantje niet veel
hebben wat misschien van goede smaak getuigd (flauw grapje).
De bloemetjes van rood guichelheil gaan alleen open als het zonnig is. En
na de lunch gaan ze al weer dicht, geen Mediterraan dutje doen maar
meteen door slapen tot de volgende dag. Vroeger werden ze daarom wel
gebruikt in een plantenklok met allemaal planten die op een vaste tijd
open of dicht gaan.
Rood guichelheil is niet echt
zeldzaam in ons land. Vooral
in de gebieden met vruchtbare
grond kun je het bloemetje
tegen komen. In Zuid-Limburg
bijvoorbeeld komt het duidelijk
meer voor dan op het zand in
het noorden van Limburg en in
Brabant, maar op de rivierklei
rond de grote rivieren is het
nog algemener.
Rood guichelheil komt
oorspronkelijk uit het
Middellands Zee gebied en is
waarschijnlijk al met de eerste
landbouwers naar ons land
gekomen. Het kan zijn dat het
gewoon als akkeronkruid is
meegekomen maar de
Oecologische Flora sluit niet
uit dat het als geneeskrachtig
kruid met opzet is
meegenomen. “Den
Nederlandschen Herbarius”
van Stephaan Blankaart uit 1698 noemt guichelheil ook als
geneeskrachtige plant maar niet voor geestesziekten. Blankaart denkt dat
het zou kunnen helpen tegen ontstekingen van de huid door splinters en
dergelijke of tegen ontstoken aambeien.
In Engeland heet rood guichelheil ‘scarlet pimpernel’, ik heb altijd gedacht
dat dit naam was van de plant die wij pimpernel noemen (Sanguisorba
spec.). Maar zoals wel vaker zie dat dezelfde lokale namen in bijvoorbeeld
het Duits, Engels en Nederlands op heel andere planten slaan. In dit geval
zijn de Duitsers het met ons eens. Maar de Engelse Scarlet Pimpernel is
veel beroemder want dat is ook de hoofdpersoon uit een zeer populaire
boekenserie van Emmuska Orczy over de Franse revolutie.
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Blauw guichelheil
Zoals gezegd is het blauw bloeiende guichelheil botanisch een beetje een
probleem. Rood guichelheil met blauwe bloemen komt in ons land weinig
voor maar is bijvoorbeeld in Frankrijk niet ongewoon. Tenminste ik ga er
vanuit dat als ik een groepje planten vind met zowel oranje als blauwe
bloemen dat het dan wel allemaal rood guichelheil zal zijn. Maar er is dus
ook nog ‘echt’ blauw guichelheil. Voor iemand die gewoon door het veld
wandelt is het verschil eigenlijk niet te zien. Maar als iemand het wil
proberen: op de rand van de kroonslippen van blauw guichelheil zitten
minder dan 30 klierharen en op die van blauw bloeiend rood guichelheil
zitten er aanzienlijk meer.

De meeste kans om blauw of blauw bloeiend guichelheil tegen te komen
heb je in Zuid-Limburg. In de rest van Nederland komt het officiële blauw
guichelheil heel weinig voor en mijn indruk is dat daar het rood guichelheil
zich ook keurig bij zijn oranje sterretjes houdt. Op de foto heb ik rood en
blauw in de hand maar ik denk dat dat in zwart wit niet zichtbaar is.
De genoemde Stephaan Blankaart kent de twee kleuren guichelheil ook.
Grappig is dat hij de rode ‘Manneken’ en de blauwe ‘Wijfken’ noemt,
maar, zegt hij, er is geen verschil tussen de twee. Hij had misschien niet
de klierharen geteld. Hij noemt ook nog een gele guichelheil die in het bos
groeit. Waarschijnlijk bedoelde hij de boswederik die inderdaad op
guichelheil lijkt en ook familie is, maar tegenwoordig niet meer tot de
guichelheil gerekend wordt. Planten systematiek is af en toe best
ingewikkeld.
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Teer guichelheil
De directe aanleiding voor dit artikel was teer guichelheil. Het is een heel
lief plantje, ik heb al eens per ongeluk teder guichelheil gezegd. Maar het
is helaas zeldzaam in Nederland. Teer guichelheil groeit op plaatsen die
regelmatig onder water staan, waar weinig of geen opgaande planten
staan, niet te rijke grond, wat kalkhoudend enzovoort. Kortom, het plantje
is zo veel eisend dat er maar weinig plekken zijn waar het zich blijvend
kan vestigen. Een paar duinvalleien zijn de enige plaatsen in Nederland,
maar daarnaast vindt teer guichelheil gelukkig her en der nog plekken
waar het zich tijdelijk kan vestigen als een soort pionierplant. Veel van
deze plekken liggen in Brabant en één ligt nu niet ver van mijn woonplaats
in het natuurgebied de Kampina. Ik hoop natuurlijk dat het een blijvertje is
maar gezien de locatie in een gebied waar een aantal jaren geleden de
teeltlaag is verwijderd, lijkt dat niet waarschijnlijk.

Maar het groeit er nu en het is erg mooi. Teer guichelheil is een zeer laag
plantje met kruipende stengels op zeer natte of bijna onder water staande
plaatsen. De blaadjes lijken op die van de rode guichelheil, maar de
bloemen zijn zacht roze en hebben meer de vorm van een heel klein
tulpje dan van een sterretje. In het ‘tulpje’ zit een dichte bos witte haren,
dat schijnen haren te zijn op de helmdraden. Mooi hoor.
Jan van Dingenen
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SPAANSE VLAG IN WATERVAL
Nee, het gaat niet over de nationale vlag van Spanje. Wanneer we
over de Spaanse vlag spreken hebben we het over een vlindersoort,
voor Nederland een zeldzame vlindersoort. Steeds meer zeldzame
vlinders worden in Nederland, met name Zuid-Limburg,
waargenomen vanwege de klimaatverschuiving.
Wanneer we het hebben over de Spaanse vlag bedoelen we een
dagactieve nachtvlinder, behorende tot de familie van de beertjes, die uit
zo’n 8000 tot 11.000 soorten bestaat. (Waartoe ook de bekende
St.Jacobsvlinder behoort).
De vlinder is waargenomen in
Eijsden, Heerlen en dit jaar ook in
Waterval.
Het is een vlinder met groenzwarte voorvleugels met
crèmekleurige strepen en met rode
of oranje achter-vleugels met
zwarte vlekken.
Vanwege de punten op het rode
gedeelte wordt hij ook wel vierpunt-beer genoemd (Euplasia
quadripunctaria).
De waarneming werd gedaan door
Manon Post te Waterval en
bewijsmateriaal werd geleverd in
de vorm van bovenstaande foto.

Voor alle duidelijkheid voeg ik nog een tekening (gepikt van internet) toe.

Jos Smeets
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JEUGDGROEP IVN GEMEENTE MEERSSEN
Programma 2009 – 2010
12 september 2009
Groeve ’t Rooth team m.m.v. Wim Derks
Start: d’n Haamsjeut Ulestraten
10 oktober 2009
Jubileum - activiteit Tentoonstelling Het Limburgs Landschap
- 9.30 uur Natuurhistorisch Museum Meerssen
- 12.00 uur De Stip Meerssen; Opening tentoonstelling en het aanbieden
van het schilderij Jeugdgroep aan het 50 jarige IVN Meerssen
(de tentoonstelling is ook zondag te bezichtigen)
17 oktober 2009
Jubileum - activiteit Uitstapje: Wildpark te Gangelt:
Vertrek Natuurhistorisch Museum Meerssen om 9.30 uur
(alleen voor leden!)
14 november 2009
Herfst impressie:
Start: d’n Haamsjeut Ulestraten
12 december 2009
Roofvogels: m.m.v. dhr Lambrix
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
9 januari 2010
Avondactiviteit wandeling onder een sterrenhemel: m.m.v. Gerard
Willems
Start: d’n Haamsjeut Ulestraten
13 februari 2010
Sporen zoeken en herkennen: m.m.v. Huub Snellings
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
13 maart 2010
Vogels in de natuur: m.m.v. Leo Kurvers
Start: d’n Haamsjeut Ulestraten
10 april 2010
Voorjaarsbloeiers: m.m.v. Leo Voragen
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
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8 mei 2010
Zoogdieren: m.m.v Wim Ghijsen / Fred Erkenbosch
Start: d’n Haamsjeut Ulestraten
12 juni 2010
Verrassing: m.m.v. Willy Savelberg
11.30 uur Jaarafsluiting
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen

- Alle activiteiten starten om 9.30 uur.
- Einde om 12.30 uur, tenzij dit vooraf (schriftelijk) anders is vermeld.
Nadere informatie over de Jeugdgroep:
Jeanne Lam namens IVN Meerssen, telefoon 043 – 3649012 of e-mail:
thijslam@hetnet.nl
Marie-José Steyns namens IVN Ulestraten,
telefoon 045 – 4041693
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 4 okt.:
Herfstwandeling omgeving Sweikhuizen
Vertrek: 14.00 uur aan de Biesenhof
Info: 043 – 3644647
Woensdag 7 okt.:
IVN - Avond
Onderwerp: Terugblik op de Santiagoreis door Henk Urlings
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 24 okt.:
Avondactiviteit “Nacht van de Nacht”
Vertrek: 19.30 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Zaterdag 31 okt.:
IVN Natuurwerkdag
Aanvang: 9.30 uur poelen Raarslak, Waterval
Info: 043 – 3643740
Woensdag 4 nov.:
IVN dia - avond
Onderwerp: Groot Meerssen
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644647
Woensdag 2 dec.:
IVN-Avond
Onderwerp: Sinterklaas en andere winterse verrassingen
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Zondag 27 dec.:
30e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders
vermeld.
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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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