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VAN DE BESTUURSTAFEL
In het voorjaar zien wij in de natuur dat er ongekende krachten bezig zijn
om deze natuur weer een nieuw aanzien te geven.
Ook voor het IVN betekent het voorjaar weer allerhande extra activiteiten:
Zo hebben we 21 februari met veel mensen en veel enthousiasme bomen
en struiken gekapt rond een poel in Waterval zodat deze meer zonlicht
krijgt en zich verder als een echte poel kan ontwikkelen waar plaats is
voor een gevarieerd leven.
Op 7 maart was een delegatie van IVN-Ulestraten aanwezig bij de
opening van het jubileumjaar van IVN-Meerssen. Ook vanaf deze plaats
voor onze zusterorganisatie van harte proficiat en veel succes voor de
komende jaren!
Op 9 maart heeft groep 5 van de basisschool kennis kunnen maken met
het IVN en specifiek met ons lokaal en alles wat hierin aanwezig is aan
materiaal. Bij deze kennismaking konden de kinderen vragen stellen over
alles wat ze zagen in ons lokaal, of vertellen wat ze bijvoorbeeld thuis
hadden beleefd met betrekking tot dieren en planten. Ook hebben wij op
diezelfde dag IVN-materiaal opgesteld in de bieb van Meerssen in het
kader van de boekenweek.
Dan heeft “juffrouw” Els Derks 2 gastlessen verzorgd op 16 maart voor de
groepen 6 en 7 van de basisschool, dit vooruitlopend op de boomfeestdag
die dit jaar werd gehouden op 18 maart en als erg succesvol door de
aanwezigen werd ervaren.

De opschoonactie op 21 maart was uit PR-oogpunt wel geslaagd zoals
later bleek tijdens het wijkbezoek dat B&W aan Ulestraten hebben
gebracht. Het aantal deelnemers (9) was wel wat teleurstellend. Het
bestuur vindt het van belang dat wij als Natuurorganisatie blijven
meedoen aan deze opschoning van de buitengebieden eenmaal per jaar
en wil hieraan nieuwe impulsen geven door o.a. meer publiciteit en
werving, maar ook door het betrekken van de werkgroep Jeugd hierbij.
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De uitreiking van het prachtige boekje met 27 fietstochten in Limburg
“Speuren naar veranderend klimaat” werd ook door een afvaardiging van
ons IVN bijgewoond (27 maart)
De GPS-cursus is inmiddels ook afgerond en heeft voorzien in een
behoefte die er leefde onder de deelnemers. Voor de cursus
Natuurfotografie is een eerste oriënterende bijeenkomst geweest, als alles
een beetje meezit gaat deze dit najaar van start.

Het bestuur verwelkomt van harte de nieuwe leden fam. Rings-Jaspar en
Verscheuren, beiden uit Ulestraten en het jeugdlid Rene Frijns uit
Schimmert.
Tenslotte wil het IVN-bestuur de Rabobank hartelijk danken voor haar
financiële ondersteuning.
Namens het bestuur,
Wim en Wim
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VERANDERINGEN IN HET VLIEKERBOS 2009
Het laatste half jaar 2008-2009 ( mei) is er in het Vliekerbos veel
veranderd. Van het zichtbaar maken van de monumentale eikenlaan
of allee met nieuwe aanplant,die vanaf het kasteel naar de
Wijngaardsberg liep via het Vliekerbos. Het aanleggen van een trap
op de steile helling en een drietal vlonderbruggen over de
moerassige gedeelten. Allemaal ten behoeve van het voetpad in het
onderste gedeelten van het bos.
Ongeveer op de plaats waar de bruggen liggen ( iets hoger) dagzoomt
een kleilaag van meer dan 20-40 miljoen jaar oud en ontstaan bronnen
met een unieke flora en fauna. De gevormde bronbeekjes zoeken zich
een weg naar de hoofdstroom: de Vliekerwaterlossing. Deze gebieden
worden nu beschermd door de bruggen en worden niet meer vertrapt.

Op enkele plaatsen komt de nieuwe afrastering kort langs het voetpad
o.a. bij de meer dan 100 jarige rododendron. Rechts hiervan stond een
prachtige boerenjasmijn met zijn heerlijke geur. Ook is hier in de buurt een
gedeelte van het leidingwerk van stenen buizen (een verdeelpunt, zie foto
beneden) nog goed te zien dat ooit het bronwater aanvoerde van de
filtreerinstallatie (bij de tamme kastanje op het voetpad) naar de inmiddels
al jaren verdwenen cascade. Ook werden er bomen gekapt die hier niet
thuis horen zoals de acacia en de Noorse esdoorn en werd de bosrand
ongeveer 20 meter teruggezet ten behoeve van de struiklaag die zich
beter kan ontwikkelen met veel voordelen voor de natuur.
Zowel op het gebied van de natuur en cultuur is het landgoed Vliek van
grote betekenis.
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Twee informatieborden aan beide toegangen zullen de veranderingen bij
landgoed Vliek verklaren. Kortom er zijn veel werkzaamheden verricht die
het bos meer toegankelijk maken en de natuurwaarde flink kunnen
verhogen. Afwachten dus.
Tekst en foto’s Fred Erkenbosch
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BOOMFEESTDAG 2009
Op woensdag 18 maart 2009 werd er
in heel Nederland de Nationale
Boomfeestdag georganiseerd En dat
al voor de 53ste keer met als
thema:”SPAAR DE BOMEN”. In de
gemeente Meerssen zijn er
hoogstambomen geplant nabij het
bedrijventerrein MAA. En dat hield
automatisch in dat de basisschool
uit Ulestraten de bomen mocht gaan
planten.
Op maandag 16 maart is groep 6 voor de middag en groep 7 na de
middag ontvangen in het IVN lokaal “D’n Haamsjeut”. Zij kregen daar een
les over bomen van Els Derks, informatie over de boomfeestdag en
waarom zij de bomen mochten gaan planten. En niet onbelangrijk welke
bomen er geplant werden. Ook kregen ze een passend gedicht mee.
Maar voor alle IVN-ers is het beslist interessant om meer te weten over
die boomfeestdag. Ten behoeve van het bedrijventerrein op MAA is er
natuur vernietigd. Als je in Nederland natuur gaat verstoren of laat
verdwijnen moet er natuurcompensatie plaatsvinden. Dus daarom is er
geplant bij MAA. Er is gekozen voor de aanleg van hoogstambomen:
zoete kers, peer en appel. Ze passen in het Zuid-Limburgse landschap en
zorgen voor voedsel voor dieren met
name de dassen in de omgeving. De
bomen staan nu erg dicht bij elkaar: te
dicht. Maar de helft wordt er over een
aantal jaren tussenuit gehaald en dan
verplaatst naar een tegenoverliggend
perceel.
De boomfeestdag zelf
De leerlingen van groep 6 en 7 van de
Triangel liepen in een feestelijke stoet
met schoppen naar de plantplaats aan
de Waeselderweg. Veel kinderen
hadden zichzelf verkleed, zelfs als
eend of droegen een hoed die versierd
was met takken en vogeltjes. Natuurlijk
met de juffen erbij. Meester Pierre
stond hen ter plekke op te wachten
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met een microfoon en muziekinstallatie. Er waren ook veel
vertegenwoordigers van de gemeente, MAA, beide IVN-afdelingen,
Milieudefensie en groenbedrijf Rode. In een stralend zonnetje hield
burgemeester Ricardo Offermans een toespraakje en daarna kon het
planten beginnen. Wat werd er
gewerkt!
Na een uurtje was het pauze,
iedereen kreeg een appel (ook
een vrucht van bomen en heel
gezond). De 2 IVN-afdelingen
ontvingen een kadobon en 5
T-shirts. De kinderen die
verkleed waren kregen ook
iets extra’s en toen werd het
gedicht voorgedragen. Juf
Riny had een bomenlied met
dansje ingestudeerd met
groep 6. Daarvan kon
iedereen genieten in de mooie voorjaarszon. Maar… de kinderen waren
nog niet moe en zijn tot aan de middagpauze doorgegaan met planten!
We kunnen terugzien op een mooie, leerzame en leuke activiteit:
BOOMFEESTDAG 2009!

Els Derks-van der Wiel
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TOEVALLIGE ONTMOETINGEN
Toch maar weer even enkele toevallige ontmoetingen met jullie
delen.
Sperwer
Op 16 maart jl. in de late namiddag kijk ik vanuit m’n werkkamer in
gedachten verzonken vluchtig naar buiten waarbij niet direct iets
opvalt. Luttele seconden later komt het kennelijk onbewust gescande
beeld pas bij mij binnen……….. hey, een sperwer! Opnieuw kijkend
constateer ik dat zij (volgens mij was het een vrouwtje) mij al gezien heeft.
Heel waakzaam is ze bezig met het van zijn verenkleed ontdoen van onze
tuinmerel (Turdus Merula). Hij, de tuinmerel dus, was nogal een dominant
en agressief voorkomend menneke richting zijn soortgenoten van
hetzelfde geslacht, maar tegen een jagende sperwer was zelfs hij
kennelijk niet opgewassen. Roerloos lag hij nu in de klauwen van zijn
belager die pen voor pen uit zijn vogellijf trok. Heel voorzichtig heb ik mijn
fotocamera gehaald en gepoogd vanachter het raam (onder een schuine
hoek) een opname te maken zonder het tafereel te verstoren. Die kans
heeft hij me ook een kleine 10 seconden gegeven om vervolgens met de
inmiddels panklare merel richting het struikgewas van de achterburen te
vertrekken om daar aan zijn maal te beginnen; helaas net buiten het zicht
van mijn camera. Tja, zo is het leven ……..

foto: Jean Slijpen
De sperwer heeft een kenmerkende manier van jagen, de vogel vliegt
behendig langs struiken en tussen bomen door, waarbij gebruik wordt
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gemaakt van iedere beschutting. De vogel vliegt hierbij in een
cirkelvormige vlucht, afgewisseld met telkens drie of vier vleugelslagen.
Ondertussen speurt de sperwer naar zangvogels, het belangrijkste
voedsel, die in een verrassingsaanval gevangen worden.
Het vrouwtje is bij de sperwer beduidend groter dan het mannetje. Het
verenkleed van het mannetje is grijzer dan dat van het vrouwtje. De
sperwers die in Nederland broeden trekken in de winter zelden weg. De
populatie wordt 's winters echter aangevuld met duizenden vogels uit het
noorden. In de winter verlaat de sperwer de bossen en is dan ook in
steden en dorpen te zien.
Zwarte mees
Op 18 maart j.l. streken er een 8-tal exemplaren van de zwarte mees
(Parus Ater) in onze tuin neer. Ze deden zich tegoed aan de pindasilo
die op 2 meter van onze keukendeur hangt en tussendoor werd er
een bad genomen vanaf de vijverrand, kortom een niet alledaagse
waarneming en een leuk schouwspel.

foto: Rudi Petitjean
De zwarte mees leeft vrijwel alleen in naaldbossen, waar de vogel zich
's zomers voedt met insecten en 's winters met zaden. Het nest wordt
onder de grond gebouwd in een holletje tussen de boomwortels. De vogel
blijft meestal het hele jaar in hetzelfde gebied, maar in sommige winters
komen grote aantallen zwarte mezen uit het noorden van Europa naar
Nederland. De vogel is in de winter vaak in kleine groepen te zien,
meestal samen met andere mezen.
Roodstaart
Op 16 april was ik op m’n fiets onderweg toen ik tussen Ulestraten en
Oensel een gekraagde roodstaart op enkele meters afstand mocht
bewonderen. Deze soort is in onze contreien zeker geen algemeen
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voorkomende gast. Waarschijnlijk was dit exemplaar op trek? Hoewel ik
de indruk had dat hij in ieder geval probeerde de aandacht te trekken van
een (toevallig) overvliegend vrouwtje. Ook deze waarneming was een
aangename verrassing voor mij.

foto: Vogelwacht Grou

De gekraagde roodstaart is vaak in een rechtopstaande positie te zien op
een zitpost, waarbij de staart voortdurend trilt. Vanaf deze zitpost jaagt de
vogel op insecten die op de grond gevangen worden.
De vogels broeden in boomholten of nestkasten met een ovale opening,
waarbij het mannetje vaak vanuit de opening zijn zang voordraagt. In de
winter trekken de gekraagde roodstaarten naar Afrika, net ten zuiden van
de Sahara, om te overwinteren.

Jean Slijpen
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WANDELEN IN DE KAMPINA
Gisteren was het prachtig weer, de zon scheen, weinig wind, het was
lente en het leek eigenlijk al een beetje zomer. Op dit soort dagen ga
ik wandelen als het enigszins kan. En mijn favoriete wandelgebied is,
sinds ik in Brabant woon, de Kampina. Een schitterend gebied, zeer
afwisselend en niet ver van mijn woonplaats. Dat laatste geldt
natuurlijk niet voor de lezers maar aan de andere kant: het is ook niet
het einde van de wereld. Dus misschien laat u zich verleiden, het is
de moeite waard.
Kampina
De Kampina is een stuk natuur van meer dan 1500 ha dat bijna het hele
gebied tussen Boxtel en Oisterwijk beslaat. Er ligt een heel groot
heidegebied met hele droge stukken en flinke moerassen. Aan de
Oisterwijkse kant is het gebied voor een groot deel bebost. Aan de
zuidkant loopt de Beerze, een beek met een groot aantal zijriviertjes en
zijtakken. En een van de fraaiste onderdelen vind ik de vennen. Deze
liggen niet alleen in de Oisterwijkse bossen maar ook in de heide en vaak
op plekken die je bij een eerste wandeling niet zou verwachten.

Een stukje historie
De naam Kampina komt mogelijk van de Romeinen en in ieder geval uit
het Latijn. Het betekent zowel velden als vlakten. De naam Kempen voor
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het gebied grofweg tussen Den Bosch en Antwerpen, heeft dezelfde
oorsprong. Velden zijn er in het huidige natuurgebied waarschijnlijk nooit
veel geweest daarvoor is de grond te arm. Vlak is het gebied zeker wel al
zijn er wat kleine heuveltjes. Deze liggen steeds ongeveer noordoost van
de vennen en zijn dan ook ontstaan door de wind. Na de laatste ijstijd
heeft de wind op de kale vlakte het zand uit de vennen opgewaaid tot
heuveltjes. Dat ging door tot de leemlaag onder het zand werd bereikt
want daarop blijft water staan en zo ontstonden dus de huidige vennen.
Tot de 19e eeuw was de Kampina grotendeels gemeenschappelijke bezit
d.w.z. eigendom van de gezamenlijke bewoners van de dorpen erom
heen. Ze gebruikten de grond om schapen te weiden, plaggen te steken
enzovoort. Met de uitvinding van kunstmest was dat allemaal niet meer zo
nodig en in het begin van twintigste eeuw is in Brabant een groot deel van
de heide beplant met dennenbos om o.a. mijnhout te leveren voor de
Limburgse mijnen. Uit die tijd dateren ook de bossen rond Oisterwijk.

Dat er nog steeds een grote heide is op de Kampina hebben we te
danken aan de Amsterdammer Mr. Pieter Gerbrand van Tienhoven. Zijn
vader kocht in 1904 een groot deel van wat we nu Kampina noemen en
mogelijk door de vriendschap van Pieter met Jac. Thijsse werd dit stuk
niet economisch beheerd maar in stand gehouden als natuurgebied. In
1905 richtte hij samen met o.a. Thijsse de huidige vereniging
Natuurmonumenten op en later ook de provinciale landschappen
(Brabants Landschap, Limburgs Landschap etc.), de Stichting Natuur en
Milieu, de Bond Heemschut en was betrokken bij nog veel meer
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organisaties op het gebied van natuur en milieu. Een zeer belangrijk man
dus in de begin periode van de natuurbescherming.
In 1912 trokken de vennen en bossen van Oisterwijk al flink wat toeristen.
Wat we tegenwoordig een projectontwikkelaar zouden noemen, wilde er
toen een flink stuk van de bossen kappen, de vennen droogleggen en er
villa’s bouwen. Omdat te voorkomen zijn de bossen tussen 1913 en 1932
aangekocht door Natuurmonumenten, die in 1924 ook de heide
overnamen van Van Tienhoven. Daarna is Natuurmonumenten jarenlang
stiekem bezig geweest om de meer dan 100 percelen tussen de heide en
de bossen op te kopen. In 1942 werd pas bekendgemaakt dat ze een
aaneengesloten gebied van 1100 ha hadden. Ook de laatste jaren worden
nog regelmatig landbouwpercelen aangekocht en omgezet in
natuurgebied.
Van Tienhoven is gestorven in 1953, zijn as ligt onder een paar grote
zwerfkeien op de Kampina. De molen Van Tienhoven in Bemelen is ook
naar hem genoemd.
Tegenwoordig is de Kampina het centrum van het Groene Woud. Zo
wordt het gebied genoemd in de driehoek Den Bosch, Tilburg, Eindhoven
waar men probeert de natuurgebieden te verbinden en samen met
duurzame landbouw tot een samenhangend geheel te maken.
Wat zie je er
Voor mij is het meest bijzondere van de Kampina het heidelandschap met
de vennen. Heide is natuurlijk strikt genomen een cultuurlandschap: het is
ontstaan door plaggen en begrazen en als de mens zich er niet mee zou
bemoeien zou het weer een schraal bos worden. Op de meeste plaatsen
in de Kampina is de indruk ook niet die van een heide maar van een
grasvlakte, maar dan wel een gele en geen groene grasvlakte door de
bochtige smele en het pijpenstrootje. Maar het maakt wel indruk zo’n
enorme vlakte met een enkele boom en heel ver een bosrand. Op mij
maakt het altijd een zeer on-Nederlandse indruk, meer iets van steppe in
Afrika. Maar olifanten kun je hier niet tegenkomen, wel koeien en paarden.
Overigens zijn de koeien hier geen grasmaaiers in dienst van
Natuurmonumenten, maar vleeskoeien die namens een paar boeren voor
zichzelf moeten zorgen totdat ze als zeer biologisch vlees worden
verkocht. Dat gaat ook wel eens fout want laatst zag ik een skelet van een
koe of paard boven een moerasplas uitsteken: als er iets on-Nederlands
is!
Op de heide groeit natuurlijk nog veel meer dan de genoemde grassen:
op de nattere plekken groeit dopheide en met een beetje geluk staat daar
in de buurt ook de klokjesgentiaan. En soms vliegt daar ook het
gentiaanblauwtje. Op nog schralere stukken groeien verschillende soorten
de zonnedauw en vaak hebben die gezelschap van wolfsklauw. Het is
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allemaal heel klein, dus je loopt er zo aan voorbij. Op nog natter plekken
kun je moerashertshooi tegenkomen, maar dat zijn meestal plaatsen waar
je niet gaat om te wandelen maar om planten te kijken. Maar de
bijzondere varen dubbelloof staat hier en daar gewoon langs de sloot.
Mijn belangstelling gaat op de eerste plaats naar planten en insecten, in
vogels ben ik niet zo sterk. Maar als er naast een ven een grote witte
reiger staat, valt me dat echt wel op. Deze winter scoorde ik zelfs vier
grote zilverreigers tegelijk! Van de vogelaars in de omgeving hoor ik, dat
er ook het nodige te zien is van de kleinere gevederde vrienden.
Meestal ga ik wandelen om naar bloemen en plantjes te kijken, maar op
de Kampina vergeet ik dat nog wel eens. Het landschap is zo
indrukwekkend dat het alle aandacht opeist. Het leuke daarvan is dat het
gebied dus ook interessant is als er weinig bloemetjes te zien zijn, in de
winter dus, met sneeuw en rijp. Of als er mist hangt. Onze voorouders
hadden allerlei griezelverhalen over wat er kon gebeuren op de heide op
de mist. Tijdens zo’n mistwandeling kun je je daar iets bij voorstellen,
ofschoon iets ergers dan de weg kwijtraken kan je op de Kampina niet
overkomen. Maar mist, heide en vennen kunnen schitterende foto’s
opleveren.
Wandelen
Op de Kampina en in de Oisterwijkse bossen zijn een groot aantal
wandelingen uitgezet aangegeven met gekleurde paaltjes. Over het
algemeen levert het volgen van zo’n route weinig problemen op. Als je
voor het eerst in dit gebied gaat wandelen raad ik aan zo’n route te volgen
of eerst een kaart te halen bij de VVV in Oisterwijk of Boxtel, waar
trouwens de wandelingen ook op staan. De Kampina is erg groot en
blijkbaar erg onoverzichtelijk want het gebeurd regelmatig dat mensen
geen idee meer hebben waar ze hun auto geparkeerd hebben.
Er zijn dus veel mogelijkheden maar ik wel er twee of eigenlijk drie
aanraden om mee te beginnen.
- De NS wandeling. De spoorwegen hebben ooit een wandeling uitgezet
van station Boxtel naar station Oisterwijk en dan kun je met de trein terug
naar station Boxtel. Andersom kan natuurlijk ook maar dan liggen de
koffie-adressen aan het begin in plaats van op het einde. De wandeling is
ongeveer 16 km en gaat dwars over de hei en door de bossen, een
schitterende wandeling. Vroeger kon je een beschrijving van de route
krijgen op het station maar ik weet niet zeker of dat nog kan. Maar op de
onderstaande internet site staat de beschrijving ook.
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In de beschrijving staat dat de paden op deze wandeling nogal drassige
kunnen zijn. Dat geldt zeker in het algemeen op de Kampina maar valt op
deze route wel mee.
Nog een leuk maar volkomen onbelangrijk detail: in de routebeschrijving
staat dat de grote dreven genoemd zijn naar de dochters van Van
Tienhoven, maar in zijn levensbeschrijving staat dat zijn huwelijk in 1916
kinderloos beëindigd is. Waarschijnlijk zijn de namen gegeven door
vrouwen uit de familie van Candidus ten Brink (ook kinderloos) van wie
Van Tienhoven het eerste stuk Kampina kocht.
NS Wandeltocht - http://www.eropuit.nl/pdf/kampina-routebeschrijving.pdf

- De Huisvennen route. Het beginpunt van deze wandeling is een
parkeerplaats aan de rand van de Kampina die helaas met openbaar
vervoer niet te bereiken is. De parkeerplaats ligt vlak bij het gehucht De
Roond, tussen Boxtel en de Kampina, dat het gemakkelijkst te bereiken is
via de N624 (Kapelweg) die langs de spoorlijn van Boxtel naar Oisterwijk
loopt. Via een zijweg (Roond) van deze Kapelweg steek je de spoorlijn
over en bij een bocht vóór het gehucht ligt de parkeerplaats op de hoek
van de Nianadreef.
De Huisvennen route is 5 km en is met witte paaltjes aangegeven. Het
begin ligt een 100 m verder in de dreef waar geparkeerd kan worden (dus
niet in de Nianadreef). Een kaartje en een beschrijving staat op
onderstaande internet site. Ik vind deze route langs de vennen misschien
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wel de mooiste, maar zeker de meest bijzondere van de Kampina
wandelingen.
Vanaf dezelfde parkeerplaats loopt ook een rolstoelroute naar het graf van
Van Tienhoven bij de Zandbergsvennen, deze route staat ook
aangegeven op het kaartje op onderstaande site. Het pad is goed
onderhouden en het uitzicht is zeer on-Nederlands.
Voor wie nog niet genoeg gelopen heeft: er begint ook nog een blauwe
route op deze parkeerplaats, de Smalwaterroute. Deze is 4 of 8 km en
loopt grotendeels buiten de Kampina langs de beken Kleine Aa en
Beerze. Ik heb er geen kaart of beschrijving van gevonden op internet, wel
uiteraard op de VVV kaart.
Huisvennen route http://www.boerderijenbakhuis.nl/docs/Natuurmonumenten%20Kampina%
202,5%20of%206%20km.pdf
Jan van Dingenen
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DE HOP TIJDENS VAKANTIE GESPOT
Afgelopen februari zijn we op vakantie geweest in Spanje. Je weet wel,
zo’n goedkoop vliegreisje met Ryan Air naar Alicante en vandaar met de
bus naar Almeria waar je in het nabij gelegen plaatsje Vera (de v
uitspreken als een b) tijdens de wintermaanden voor niet te veel geld een
studio kunt huren in een mooi, kort bij de zee gelegen bungalowpark. Rust
verzekerd want alleen verspreid rondlopende pensionado’s kom je er
tegen. Een van de eerste dagen tijdens een wandeling langs de kust van
de Middellandse Zee zag ik een opvallende vogel, onmiddellijk herkend
als de hop.
Ik had de vogel eerder wel eens gehoord en op afstand gezien in
Barranca in Toscane in Italië. Dat horen is heel eenvoudig en de roep,
eenmaal gehoord, vergeet je nooit meer. Evenals de koekoek en de tjif tjaf roept de vogel zijn eigen naam: hop, hop, hop! Een aantal keren
achter elkaar in dalende toonsterkte. Het geluid van de roep klinkt erg ver
door (gelijk bij de koekoek). Voor enkele kenmerken het woord aan
Petersons Vogelgids: Beide geslachten hebben een rozebruin vederkleed,
zwart en wit gebandeerde vleugels en staart, lange zwart gepunte,
opzetbare kuif en lange gebogen snavel. Zoekt voedsel in hoofdzaak op
open grond. Vlucht traag en golvend met opmerkelijk langzame,
vlinderachtige vleugelslag. Nestelt in boomholtes e.d. Komt voor als
zeldzame broedvogel (sedert 1943) en als doortrekker in voor- en najaar.
Tot zover Peterson.

In Spanje zagen we zomaar een aantal hoppen bij elkaar, scharrelend op
het strand tussen lage, dorre grassen en kruiden. Maar onze vreugde zou
nog veel groter worden. Want enkele dagen later, gezeten voor ons
vakantieoptrekje, hoorde ik de hop ‘ergens’ vanaf de daken. Steeds weer
op dezelfde wijze. Drie of vier keer achter elkaar hop, hop, hop met het
accent op de eerste roep. Ook kon ik de vogel enkele malen met de
verrekijker bespieden.
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Tot op een ochtend nog erg vroeg (rond half acht wintertijd). De vroege
schemer is nog niet helemaal verdreven. In mijn slaap hoor ik vlak bij mijn
oren: hop, hop, hop. Half verdwaasd van de slaap antwoord ik: ’Nu niet!’.
‘Och’, zegt Riekie naast me ‘het is de hop die pal boven ons hoofd op het
dak zit en aanmoedigt’.
In de dagen erna heb ik de vogel nog enkele malen van erg nabij via de
verrekijker mogen bewonderen. Een prachtige vogel met die opgezette,
zwart gepunte kuif over de volle lengte van het vogelhoofd. De kuif zou
niet misstaan hebben op de helm van een Romeinse strijder of een
Indianenopperhoofd. Maar gelukkig, met wapenuitrusting heeft de hop
niets van doen. Hij is gewoon zichzelf gebleven. En dat laat hij weten ook.
Daarom, nog een keer: hop, hop, hop!
Paul Notten, Moorveld
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OET VREUGER JAORE
Een kennis van me leende mij onlangs een boek dat hij tijdens zijn
opleiding aan de Eerste Fruitteelt Vakschool te Maastricht gebruikte. We
hebben het dan over de periode 1947 – 1950, een poos geleden dus.
Naar zijn zeggen lag die school toendertijd te Limmel, in de buurt van Villa
Kanjel, in de landgoederenzone Meerssenhoven, Vaeshartelt,
Mariënwaard.
Bij het doorbladeren van het boek trof ik een getypt, nog net leesbaar,
velletje aan uit die periode met daarop onderstaande tekst/rijm. Het
diende kennelijk als hulpmiddel om de verschillen tussen rups, larve,
made, etc. te verduidelijken; het is mij niet bekend wie het heeft
opgeschreven, maar het is ook nu nog de moeite van het lezen zeker
waard!

Een rups wordt een pop en die pop wordt een vlinder

Zij heeft zestien poten, nooit meer wel soms minder
Een spanrups bijvoorbeeld, die heeft er slechts tien,
In het midden dier rups zijn geen pootjes te zien.
Van diertjes, die sprekend op rupsen gelijken,
Moet men het aantal pootjes eens bekijken
Zijn er meer dan zestien, dan is het gewis,
Dat het diertje geen rups maar een bastaardrups is.
De poptoestand wordt als cocon aangeduid
En uiteindelijk komt daar een bladwespje uit.
Slaat men een klein wit pootloos beestje soms gade
Dat schijnbaar geen kop heeft, dan is het een made
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Een tonnetje maakt ze, wordt pop in haar wieg
En hieruit verschijnt dan wat later een vlieg.
En pootloze larve met duidlijken kop
Die leveren uiteindelijk snuitkevers op
Er worden nog andere larven geboren
Met duidlijken kop, en zes poten van voren
Daaruit komen kevers, ook torren geheten
Nu zult ge die beestjes niet gauw meer vergeten
Jean Slijpen
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HONDENLEVEN
“Meneer”, vroeg het meisje netjes, ”mag ik uw hond even aaien”? Het kind
was een jaar of vijf, even oud als de hond. “Natuurlijk,” zei ik. Snel keek ik
vervolgens de moeder van het meisje even aan. Of ook zij
verantwoordelijkheid nam voor de dingen die komen gingen. Ze knikte
instemmend.
“Zit”, zei ik tegen de hond. De hond dacht na. Ik mag graag kijken naar
een hond die nadenkt. Ik stel me dan een hersenpan ter grootte van een
knikker voor, een stuiter. In die pan rolt een erwt heen en weer. Waar dit
beeld vandaan komt,weet ik niet. Maar zo zie ik het dus voor me.
De hond ging zitten.
Het meisje bewoog langzaam naar hem toe en strekte haar handje uit. De
hond keek meewarig voor zich uit. Als ik iets in onze hond waardeer is het
de intense droefheid waarmee hij de wereld in kan kijken. Misschien
verwar ik het met wijsheid.
Het meisje aaide de kop van de hond. Ze deed het met liefde. Haar kleine
vingertopjes, kleiner nog dan dubbeltjes, kroelden door het hondenhaar.
Haar moeder glimlachte. De hond sloot even genietend de ogen, de
slijmbal.“Kom schat”, zei de moeder toen. ”Nu moet het hondje verder. En
de meneer ook”.
Ik trok aan de riem en de hond kwam uit de zitstand en begon sloom te
kwispelen. Was ik ook maar een hond, ging het door me heen,dan zou ik
nu kwispelend op je af komen en konden we lekker aan elkaars kont
ruiken, maar ik was geen hond. “Dag meneer”, zei het meisje,”dag hond.”
Hond en ik vervolgden onze weg. Twee keer kwamen we collega’s tegen.
De eerste keer twee boxers waar mijn keffer geweldig tegen tekeerging,
daarna een labrador die het ook woest moest ontgelden. Om onduidelijke
redenen denkt onze hond dat hij de baas is in de buurt. Geen scooter,
krantenbezorger, kat of andere hond kan passeren zonder dat hij begint te
blaffen.
“Foei! Foei!” riep ik – zo heb ik het op de cursus geleerd. Maar helpen
doet het niet en altijd kijkt de hond me aan alsof niet hij, maar ik de sukkel
ben.
Op het terras van het café kwamen we een oude vriend tegen. Zijn
moeder is net overleden. En twee jaar geleden ging zijn vader. In feite is
hij nu dus wees – maar mannen van vijftig nemen dat woord niet in de
mond.
Toen het gesprek op honden kwam, vertelde de vriend over de viervoeter
die zij vroeger thuis hadden – een grote vuilnisbak die ooit onder de
strijkplank door liep, terwijl moeder bezig was met vaders overhemden, en
de hete strijkbout op zijn rug kreeg. Van schrik maakte het beest zulke
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rare sprongen dat hij ook nog de hele strijkplank over zich heen kreeg.
Sindsdien kon de hond als hij weer eens in de tuin stond te blaffen naar
katten, wind in de bomen of de buren, tot de orde worden geroepen door
met de strijkplank op het balkon te verschijnen en het ding snel in te
klappen. Van dat geluid alleen al kreeg de hond de staart tussen de
benen.
Later hoefde de plank zelf er niet eens meer aan te pas te komen. Vader
hoefde alleen maar op het balkon te komen en heel hard “strijkplank” te
roepen en het dier was rustig. Weer later volstonden de klanken “ij”en
“aa.”
Uit dit soort verhalen maak ik op dat er toch meer omgaat in de pinda van
een hond dan ik geneigd was te denken. Maar wat precies, en waarom?
Daar kom ik maar niet achter. Een geheim is het, dat hondenleven.
Uit: “Mijn leven als hond” Geschreven door de onlangs overleden Martin
Bril.
Ingezonden door Lies Kleintjens.
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PREHISTORISCHE EN ROMEINSE
VONDSTEN IN EN OM ULESTRATEN
Woensdag 2 september, traditioneel de eerste clubavond na de
vakanties, zal deze keer geheel in het teken staan van Prehistorische
en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten. De avond wordt
ingevuld door Jim Pepels uit Ulestraten, die naar aanleiding van zijn
boekpresentatie (8 mei j.l.), voor IVN Ulestraten een presentatie zal
verzorgen.
Al sinds zijn kinderjaren struint Jim onze omgeving af naar Prehistorische
en Romeinse resten en hij vond ze. Al deze archeologische vondsten zijn
erkend door de Rijksdienst, Cultuurlandschap en Monumenten. Jim
Pepels vertelt deze avond onder andere over ca. 5000 jaar oude
productieplaatsen in het buurtschap Waterval, waar onze voorouders
bijlen uit vuursteen hebben gemaakt. Verder gaat hij in op vondsten van
het Berghemmerveld, waar aangetoond is dat er in de eerste eeuwen na
Chr. Romeinse bewoning was. Enkele opvallende vondsten van de
zogenaamde Bandkeramische cultuur worden besproken. Hebben deze
eerste boeren van ca. 7000 jaar geleden, ook daadwerkelijk in het gebied
van Ulestraten hun nederzettingen gehad? Hij illustreert dit allemaal met
foto’s, kaartmateriaal en niet te vergeten de vondsten zelf. We beginnen
om 19.30 uur en hopen op een flinke opkomst.

Er is onlangs een boek verschenen, geschreven door Jim Pepels:
“Prehistorische en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten,
gemeente Meerssen”
Verkrijgbaar en inkijken bij Boerenbond Ulestraten.
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EEN MEREL DIE NIET VAN WIJKEN WEET
We hebben een poes die de al gezegende leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt maar nog steeds in goeden doen is. De poes is bij ons
blijven ‘hangen’ uit de tijd dat de kinderen nog thuis waren. De kat
moet een heerlijk leven hebben. Ze kan bij ons overal rondstruinen
en als dat haar al zou vervelen dan kan zij altijd nog het bos induiken
of eens bij de buren op bezoek gaan. Tenminste, dat kon vroeger.
Maar enkele jaren geleden is daar een mannetjespoes gekomen. Zeer
tot verdriet van onze kat. Want dat mannetje is zó dominant. En
enkele keren in het jaar nog véél meer!!
Poes zit ons ’s morgens op het balkon op te wachten om de eerste
voedselzending in ontvangst te nemen: kattenbrokjes en een schoteltje
halfvolle melk met wat warm water. De brokjes worden krakend en
knisperend naar binnen gewerkt. Er blijven altijd wel wat brokjes over voor
slechtere tijden. En die overblijvende brokjes zijn ontdekt door een
mannetjesmerel. Eerst heel schuchter en voorzichtig kwam hij dagelijks
wat eten wegpikken. Maar allengs heeft de merel de smaak goed te
pakken gekregen. Nog als de kat zit te eten komt de merel al met
flapperende staart en kwekkende geluiden op de draad zitten als wil hij
zeggen: opschieten, opschieten, ik ben aan de beurt.
Na de maaltijd rekt de poes zich uit en legt zich languit op het balkon
zonder haar omgeving ook nog maar een blik waardig te gunnen. De
merel weet dat zijn tijd nu gekomen is. Enkele keren huppen en hij heeft
zijn eerste kattenbrok te pakken. Poes slaapt door of veinst althans dat dit
het geval is. Maar bij de tweede serie brokken (er verdwijnen meerdere
brokken in de snavel) heeft de merel bij het hamsteren blijkbaar te veel
herrie gemaakt. Want, de kat, liggend op iets meer dan een meter van de
kattenbak, heeft haar ogen geopend en laat een sissend geluid horen. Dat
is even te veel voor de merel en hij zoekt dekking in het struikgewas. Als
hij even later weer bij de kattenbak landt, wordt het de poes te veel. Ze
staat op en loopt naar de andere kant van het balkon. Languit liggend, het
gezicht afgewend van de kattenbak, denkt de kat: wat het oog niet ziet het
hart niet deert. De merel ziet zijn kans schoon. De kattenbak wordt nu in
rap tempo leeggeplunderd. Het voedsel wordt achter een taxushaag
afgeleverd bij een drie of viertal jonge merels. Iedere keer als de
oudermerel met een snavellading brokken in een boog over de taxushaag
heen duikt, is er enthousiasme bij het jonge grut.
Op een gegeven moment pikt poes het niet meer. Met een rappe ren
probeert de kat de merel een oplawaai te geven. Mislukt. De poes moet
van te ver komen en de merel is te snel.
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Gelukkig, na twee weken worden de jonge merels wat zelfstandiger. Er is
minder behoefte aan voedselhulp en pa merel hoeft niet continu het
balkon af te stropen op zoek naar kattenkorrels met gevaar voor eigen
leven. En onze poes …. die kan weer onbekommerd slapen op het balkon
zonder dat de laatste korrels voor haar ogen (of oren) weggekaapt
worden.
Paul Notten, Moorveld
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NATUURWEETJES
Nieuwe vissoort ontdekt in Nederland!
Medewerkers van bureau Natuurbalans en Stichting RAVON hebben op
11 maart 2009 in de Waal, ter hoogte van de energiecentrale bij
Nijmegen, een nieuwe vissoort ontdekt: de Pontische stroomgrondel
(Neogobius fluviatilis). De grondel, een soort uit de familie van de
Gobiidae, is aangetroffen tijdens de uitvoering van de Actieve
Vismonitoring Zoete Rijkswateren van Rijkswaterstaat Waterdienst.
Van nature komt de Pontische stroomgrondel voor in de rivieren rond de
Zwarte Zee. Door de aanleg van het Main-Donau kanaal tussen de Donau
en de Rijn heeft de soort zich kunnen uitbreiden naar het stroomgebied
van de Rijn. In 2008 is de Pontische stroomgrondel voor het eerst in het
Duitse deel van het Rijnsysteem gezien en nu is dus ook het voorkomen
in het Nederlandse deel van de Rijn vastgesteld. De Pontische
stroomgrondel bereikt een lengte van ongeveer 20 cm en valt op door de
zuignap, gevormd door aaneengegroeide buikvinnen. Meer informatie en
een volledig overzicht van de herkenningspunten van de stroomgrondel is
te vinden op www.ravon.nl.

Foto: Jelger Herder
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Hazen in de weilanden

In het vroege voorjaar zie je hazen in de weilanden. De eerste jonge
hazen zijn er tegelijk met de eerste voorjaarslammetjes. Haasjes worden
in een kuiltje in de grond (een leger) geboren. Ze zijn daarom bij de
geboorte al behaard, hun oogjes zijn open en ze zijn niet doof. Ze moeten
snel in staat zijn zich te weren bij gevaar. Hazen drukken zich dan plat
tegen de grond en houden zich heel stil, maar hun zintuigen werken wel.
Daar komt het woord 'hazenslaapje' vandaan.
Hommels uit de winterslaap
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Hommels houden hun winterslaap in de grond. Ze komen in het voorjaar
te voorschijn. Het zijn allemaal vrouwtjes, koninginnen die een nest gaan
stichten. Daarom zie je dan heel grote hommels laag bij de grond
rondvliegen op zoek naar een geschikt holletje. Daar voeren ze hun
eerste larven zelf. Later nemen de werksters die taak over. Hommels zijn
dan op allerlei voorjaarsbloemen te zien. Vooral de paarse dovenetel en
het eerste bloeiende hondsdraf trekken veel hommels.
Notenkraker gesignaleerd

Hij behoort tot de kraaiachtigen en is ongeveer even groot als de gaai. Het
verenkleed is overwegend chocoladebruin, bedekt met witte vlekken. In
ons land is de notenkraker een zeldzame verschijning. "Af en toe heb je
een invasie, gemiddeld eens in de acht jaar", aldus Wiebe Tolman van
IVN Hardenberg Gramsbergen. Veel vogelspotters trokken dan ook medio
februari naar het Kronkelbos in Slagharen waar een exemplaar werd
gesignaleerd.
Jean Slijpen
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ULESTRATEN BIJZONDER, nr. 2
Nog even terug naar de Winteruitgave 2008. Hier werden twee
afbeeldingen getoond, had u ze herkend? De oplossing was de guirlande
aan de voorzijde van het kasteel Vliek onder het ronde venster bij de
halfronde boog tussen het dak en de linkse kalkstenen hekpijler vόόr de
restauratie van het kasteelhek en pijlers aan de zijde van Schietecoven.
Nu weer een bijzonder gebouw. Het
voormalig restaurant Auberge du Cheval
van Paul Marnasse aan de Beekerweg.
Hier werden veel goede toekomstige
chef-koks opgeleid. De linkse opname uit
de eind jaren zestig. Begin jaren tachtig
brandde het restaurant af en vertrokken
ze naar “de Gaffel” verderop in de
Beekerweg, de voormalige boerderij
Soogelée. Op de rechterfoto anno 2008
ziet de omgeving van Auberge du Cheval
er heel anders uit: het is een
appartementen complex geworden.
In Vliek staan nog enkele voormalige
boerderijtjes die de moeite waard zijn.
De boerderij van Lambert Bosch is wel
een bijzondere, ze stamt uit 1793. De
vier gevelstenen die samen het jaartal
vormen, zijn te zien onder het dak van
de woning en
het zadeldak
boven de poort met schoren die geprofileerd zijn.
Kijkt u maar eens. Het ooit fraai gewit bakstenen
woonhuis met hardstenen vensteromlijstingen op
de eerste verdieping is in 2007 bij de aanleg van
de riool in de weg voor de woning flink
beschadigd. Nu in 2009 vindt de laatste
restauratie plaats van dit ongeluk, zie de
rechterfoto. Op het ogenblik (januari 2009) is de
woning niet bewoond. Bij de linkerfoto uit het
begin van de jaren tachtig is de eik nog te zien.
Op deze plek staan nou twee woningen.
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Op Vliek 3 staat ook nog een
mooie gesloten boerderij in
gewitte baksteen. Boven de
poortstaat de gevel- of
sluitsteen 1786, links van de
poort een mooi versierd maar
merkwaardig
rondboogvenster. Vroeger
woonden hier twee gezinnen
o.a. veldwachter Frissen op
het
hoofdgedeelte en links het andere gezin. Het is een rijksmonument en
was tot 1970 eigendom van Jhr. Van Meeuwen .De woning was enkele
jaren in verval maar is prachtig gerestaureerd en een mooie entree voor
Ulestraten.

Ontdek je plek, een nieuwe opgave. Op welke poort zit deze deurklopper
bij de linkerafbeelding?
En waar staat het Mariabeeld. U wandelt er ongetwijfeld vaak langs. De
oplossing weer in de volgende uitgave van onze Haamsjeut.

Tekst en foto’s: Fred Erkenbosch
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DRAMATISCHE LOVE STORY OP INTERNET
Een dezer dagen kreeg ik een PowerPoint presentatie toegestuurd.
Nu ben ik geneigd ze ongeopend te verwijderen, maar de titel riep bij
me op:”Toch even kijken.” Soms zitten er wel serieuze of creatieve
producten bij. Zelf moet ik niets hebben van moraliserende
voorstellingen en al zeker niet, wanneer de lezer het gevoel van
verplichting wordt opgelegd om de boodschap aan een tiental
bekenden door te sturen.
Nee, dan deze fotoreportage van vogelleed. Je moet als fotograaf
maar net op het juiste moment op de juiste plaats zijn. De teksten die
erbij hoorden, waren nogal ‘vermenselijkt’. We weten te weinig van
wat vogels denken voor wat betreft verdriet, wanhoop en het ervaren
van leven en dood. We moeten vogels niet laten redeneren als
mensen. Dus ik heb me de vrijheid genomen de teksten aan te
passen. Overigens spreken de foto’s voor zichzelf en is het
dramatische aspect duidelijk aanwezig.
De foto’s zijn in de Oekraïne genomen. Ze zijn in een dagblad
geplaatst en de hele editie was snel uitverkocht.
Een vrouwtjesboerenzwaluw is ernstig gewond geraakt door een
aanvaring. Haar toestand is slecht; ze kan niet meer opvliegen. Ze piept
van de pijn.
Het mannetje
kijkt om zich
heen alsof hij
om hulp
roept. (foto
1)
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Hij brengt het
vrouwtje nog
wat voedsel
in de hoop
dat eten
redding
brengt. (foto
2)

Het mannetje
heeft in de
gaten dat ze
niet meer
reageert en
probeert
haar nog in
beweging te
krijgen. (foto
3)

Hij ervaart nu
heel duidelijk
dat zijn lief
dood is en
piept
wanhopig.
(foto 4)
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Hij blijft naast
haar staan
en lijkt te
klagen over
de dood van
zijn vrouwtje,
die hij zal
gaan missen.
(foto 5)

Tenslotte,
beseffend
dat ze niet
meer gaat
bewegen,
blijft hij in
verbintenis
staan bij het
dode
lijfje.(foto 6)

Het is niet alleen een vogeldrama, want we herkennen ons allemaal
in dit drama. Vandaar dat er termen van menselijke aard aan te pas
komen. Met name kinderen hebben de neiging dieren te
vermenselijken; ze doen dat zelfs bij levenloze dingen, zoals een
stoeprand, waarover ze gevallen zijn: “Je bent een stomme steen!”
Prachtig scherpe foto’s, dat vergroot de waarde van deze 6 foto’s.
Jammer, dat we D’n Haamsjeut nog niet in kleur uitgeven.
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
Foto’s Abu Nawaf
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HET GAAT GOED MET DE KORENWOLF
De korenwolf was in 1999 bijna uitgestorven in Nederland. Sindsdien
zijn er verschillende beschermingsmaatregelen genomen om deze
wilde hamster te helpen. En wat blijkt, de beestjes zijn weer talrijk
aanwezig in het Limburgse landschap.
Tot enkele decennia geleden behoorde de korenwolf tot de vaste bewoners
van lössgebieden in Zuid-Limburg en aangrenzende streken in Duitsland en
België. Zowel in Nederland als in beide buurlanden is de hamsterpopulatie
echter eind vorige eeuw zeer sterk achteruitgegaan. In 1999 werd de
korenwolf in Nederland zelfs met uitsterven bedreigd. De vereniging Das
en Boom heeft toen de laatste dieren in Limburg gevangen, waarna een
fokprogramma is gestart. Vanaf 2002 zijn de beesten uit het
fokprogramma weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke leefgebied, de
Zuid-Limburgse akkers. In de daarop volgende jaren zijn telkens nieuwe
leefgebieden bevolkt.
Het fokprogramma en de verschillende beschermingsmaatregelen (onder
meer aangepast beheer) hebben resultaat gehad. Werden er in 2001 amper
10 burchten aangetroffen, in 2007 zijn er meer dan 1200 geteld. Deze zijn
gevonden in de huidige zeven leefgebieden en dan vooral op akkers met
hamsterbeheer. Circa 25% van de burchten bevindt zich op akkers die in
beheer zijn bij natuurbeschermingsorganisaties en ongeveer 40% op akkers
met experimenteel agrarisch hamsterbeheer.
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De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met hamstervriendelijk
beheer door natuurbeschermende organisaties en agrariërs. Hamsters
hebben de beste overlevingskansen op graan- en luzernepercelen. Deze
gewassen leveren én een goede beschutting tegen roofdieren én voldoende
voedsel voor de beesten. Hamstervriendelijk beheer is vooral van belang in
de periode april tot en met oktober. In de wintermaanden blijven de
beestjes onder de grond. Agrariërs in geschikte leefgebieden zijn door de
Dienst Landelijk Gebied benaderd voor het beheren van zogenoemde
opvangranden. Zij krijgen subsidie voor het laten staan van het graan op
enkele randen van hun akkers. Via deze randen kan de korenwolf zich van
het ene naar het andere leefgebied verplaatsen.
Een mooi neveneffect van het hamsterbeheer is dat ook overwinterende
akkervogels hiervan profijt hebben. In 2008 heeft de provincie Limburg een
akkervogel telling uitgevoerd in de hamsterleefgebieden. Er werden vele
akkervogels aangetroffen, waaronder bedreigde soorten die op de
nationale Rode Lijst staan (grauwe gorzen, kneuen, patrijzen,
veldleeuweriken). Niet alleen zangvogels maar ook roofvogels wisten de
hamstergebieden te vinden.
Het hamsterbeheer blijkt goed te zijn voor de gehele akkerfauna en kan
daardoor beschouwd worden als één van de voorbeelden van de door het
Ministerie van LNV ingezette leefgebiedenbenadering. Dit is een
benadering waarbij het natuurbeheer zich meer richt op gebieden en niet
specifiek op één soort
Een succesverhaal dus? Jazeker, maar we zijn er nog niet. De eerste
tellingen in 2008 laten een onverklaarbare forse terugval in het aantal
burchten zien. Het al dan niet groeien van de populatie korenwolven is
afhankelijk van factoren als voldoende akkers met hamstervriendelijk
beheer, een goede uitvoering van het beheer, weersomstandigheden en
predatie. Zitten één of meerdere factoren tegen, dan kan een populatie
weer fors afnemen of zelfs lokaal uitsterven. Zonder specifiek
hamstervriendelijk beheer door agrariërs en natuurorganisaties zal de
hamster alsnog verdwijnen uit de Zuid-Limburgse akkergebieden.
Bart Cobben (Milieufederatie Limburg)
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VERWONDERING
Ieder jaar opnieuw verwonder ik me hoe snel een koolmees zorgt voor zijn
nieuwe onderkomen. Hoewel ik toch vrij veel tijd in mijn tuin doorbreng,
heb ik hun bouwactiviteiten niet kunnen gadeslaan, tot ik op zekere dag
haar het nestkastje in en uit zag vliegen. Zij zat waarschijnlijk te broeden
en kwam af en toe op zeer zacht geroep van hem naar buiten om een
worm of iets dergelijks in ontvangst te nemen.
Sinds een week vliegen ze beiden af en aan, ten teken dat de jonkies er
zijn. Gefascineerd kan ik toekijken met welk materiaal de ouders komen
aanvliegen. In het begin hebben ze amper iets in hun snaveltje en ik heb
er dan ook een hard hoofd in of uit deze nietige wezentjes over enige tijd
wel flinke koolmezen zullen groeien.
Na plusminus 10 dagen krijgt het voer wat meer omvang en variatie,
bijvoorbeeld spinnetjes. Hij hangt dan aan het boeiboord van mijn huis en
vangt systematisch alle spinnetjes weg. Met volle snavel laat hij zijn
fietspompgeluid horen, alsof hij haar wil toeroepen: “Schat, ik kom nu met
de spinnen”.
Ik vind met volle mond fluiten een hele kunst. Zelf probeerde ik dit te doen
met de mond vol beschuit. U kunt het resultaat wel raden. Hevig hoestend
(ik had ook nog flink ingeademd) rende ik met rood aangelopen hoofd
naar de kraan zodat ik na enige slokken water weer op adem kwam.Ik heb
deze kwaliteit dan ook verder maar aan de koolmees overgelaten.
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Op dit moment zijn de kleintjes plusminus 15 dagen oud en ze laten een
hevig gepiep horen wanneer de ouders op komst zijn. Nu staan de rupsen
en wormen op het menu en nog wat later al eens een sprinkhaan.
Frappant vind ik altijd dat ma en pa, een paar keer per dag een andere
route nemen bij het wegvliegen uit het kastje. Dan gaat mijn fantasie weer
aan de haal en neem ik aan dat de luizen en verder klein grut rond het
huis te vinden zijn, de wormen in westelijke areas en de rupsen e.d. in de
noordoost hoek hun verblijf hebben.
Ook het vlieggedrag van alle andere vogels is interessant om bij stil te
staan. Zoals ik ‘savonds bij heldere hemel vliegtuigen naar diverse
bestemmingen zie overvliegen, zo is het vogelvliegverkeer over mijn tuin
nogal intensief. Je vraagt je af of er nooit botsingen plaatsvinden, maar
vogels kunnen uitstekend navigeren en hebben geen Eurocontrole nodig.
Helaas,het uitvliegen van deze koolmeesjes zal ik niet meemaken,
jammer, maar ik vind met vakantie gaan ook fijn.
Lies Kleintjens

Een nest vol “koolmees”.
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WAZIG BEELD?
De kopij voor deze editie van D’n Haamsjeut heb ik ontleend aan internet.
Zie ook de fotoserie van de verongelukte vrouwtjesboerenzwaluw.
Zo ook met de volgende lachwekkende foto, die ik gepikt hebt uit, ja
alweer een PowerPoint presentatie.
Het is mij een keer gebeurd, dat ik foto’s maakte van een sperwer, die een
merel had geslagen op het balkon en ik kon op twee meter afstand foto’s
(van achter het raam) maken. Dat moest een unieke serie worden, ware
het niet, dat ik geen fotorolletje had ingelegd. (Het was vóór het tijdperk
van de digitale camera’s.)
Zo staan we als groep vogelaars vaak met z’n allen in één richting naar
vogels te kijken, terwijl zich achter je rug de mooiste taferelen afspelen.
Je zult als fotograaf op zoek zijn naar mooie vogelplaatjes en je krijgt een
wazig beeld ……….en je kunt het beeld niet scherp stellen …….
Zit er iets op de lens? Ik had toch een koolmees in beeld? Waar is die dan
gebleven? ………… etc.
Leuk, toch?

Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 21 juni:
Middagwandeling door Maastricht
Vertrek: 14.00 u Plein 1992
Centre Ceramique, Maastricht
Info: 043 – 3644647
Woensdag 2 sept.:
IVN avond
Onderwerp: Jim Pepels presenteert Romeinse vondsten rond Ulestraten
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3643740
Zondag 6 sept.:
IVN - activiteit i.h.k.v. de Groene Maand
Thema: Natuur & Gezondheid
Vertrek: 14.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
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
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 Jeugd

Marie-Jose Steyns-Kurvers
Hoofdstraat 20
6333 BJ Schimmert - tel: 045 4041639

Werkgroep Amfibieën
en Reptielen

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

Werkgroep Planten

Wil Dohmen
Kasteelstraat 66
6235 BR Ulestraten – tel: 3644248

Werkgroep Zoogdieren

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976

Werkgroep Natuurbeheer
(voorheen Venel)

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Vogels

Vacature wordt z.s.m. definitief
ingevuld.

Werkgroep Wandelingen
& Excursies

Fred Erkenbosch
Henri Dunantstraat 31
6235 AN Ulestraten - tel: 3644647

Werkgroep Afdelingsblad

Jean Slijpen
Blockhuysstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426
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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: wimar@hetnet.nl
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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.
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