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VAN DE BESTUURSTAFEL
Frans erelid!
Jaren lang hebt u op deze plaats een bijdrage van de voorzitter Frans
Passier kunnen lezen. Frans heeft vele jaren op verdienstelijke wijze
mede de kar getrokken bij IVN-Ulestraten. Bij de algemene
ledenvergadering heeft hij deze functie neergelegd. Hij blijft actief
betrokken bij IVN-Ulestraten, maar niet meer als voorzitter.
Bij de jaarvergadering hebben Fred Erkenbosch en Jean Slijpen
mede namens het bestuur Frans op een bijzondere wijze bedankt
voor zijn vele verdiensten. Die avond kwam vanuit de ledenvergadering het verzoek hem te benoemen tot erelid. Het bestuur had
echter al eerder besloten om hem die titel te geven. Er is kennelijk
een breed draagvlak binnen de vereniging om Frans als waardering
voor zijn inzet in de afgelopen jaren hem deze bijzondere positie te
geven: het eerste erelid van IVN-Ulestraten.
Frans, op deze plaats nogmaals dank.
Versterking bestuur
IVN-Ulestraten is een bloeiende vereniging, waarbij het niet moeilijk blijkt
om bestuursleden te vinden. Bij de jaarvergadering traden tot het bestuur
toe: André Ament, Fred Erkenbosch en Huub Servais. De functie van
voorzitter en vice-voorzitter wordt voorlopig waargenomen door Wim
Ghijsen (secretaris) en Wim Derks (penningmeester). In de loop van het
jaar willen we vanuit het bestuur de functie van voorzitter definitief
invullen.
Vele activiteiten
Uit de jaarverslagen en andere informatie in deze Haamsjeut blijkt dat er
een veelheid aan activiteiten plaatsvindt door werkgroepen en actieve
leden. Met een versterkt bestuur willen we dit verder stimuleren.
Jeugd
“Onderzoek toont aan: hoe jonger je de eerste natuurervaring hebt, hoe
meer de natuur een rol gaat spelen in de rest van je leven. Natuureducatie
is hierbij essentieel.” aldus Prinses Irene op 29 januari 2009 bij een
commissie van de Tweede Kamer. Wij hebben samen met IVN-Meerssen
een goed functionerende jeugdgroep. Een jeugdgroep is namelijk zeer
belangrijk voor ons toekomstig IVN.
Duurzaamheid
Van oorsprong stond bij IVN de natuur centraal. Later kwam daar het
milieu bij. Nu zijn we bezig met een verdere verbreding naar
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duurzaamheid: een omslag naar een leefwijze die niet negatief is voor de
aarde, niet hier en niet elders, niet nu en niet later.
Het is dan ook volkomen terecht dat op het briefpapier van het IVN
tegenwoordig staat: Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving
door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.
Wim & Wim

Geachte IVN-ers,
Na het enige dagen te hebben laten bezinken nog een reactie mijnerzijds.
Ik vond het afscheid geweldig, ik was onder de indruk.
Het duo-presentatieteam deed het uit de kunst. Het beeld heeft bij mij
thuis een prachtige plaats gekregen, het was geheel volgens mijn smaak.
Mijn complimenten!!!. De sfeer op de avond was grandioos, ik heb enorm
genoten.
Het ere-lidmaatschap was een grote verrassing, zeker als je het
voorzitterschap altijd met plezier hebt gedaan.
De vergadering was perfect verlopen, drie nieuwe bestuursleden. Wat
willen jullie nog meer?
Rest mij om een dank te zeggen. Dank, dank en nog eens dank.!!!!
Verder heel veel succes met het IVN. Tenslotte profiteer ik daar als lid ook
van.
Frans Passier
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009
Gehouden op woensdag 21 januari 2009 in ons verenigingslokaal de
Haamsjeut. Aanwezig: 38 personen. Afmeldingen: Geen.
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. De notulen van de algemene ledenvergadering van 16-1-2008
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Bestuursverkiezing
De voorzitter verwelkomt de drie kandidaat-bestuursleden, de heren
Ament, Erkenbosch en Servais. Er hebben zich geen andere
kandidaten aangemeld derhalve worden deze (onder applaus)
opgenomen in het IVN-bestuur.
4. Bespreking van het jaarverslag 2008
De voorzitter geeft een terugblik over 2008. De nadruk ligt vooral op de
vele werkzaamheden die het IVN het afgelopen jaar heeft verricht. Ook de
geslaagde wandelingen en de maandelijkse presentaties worden
genoemd, evenals de goed draaiende Jeugdgroep. Het volledige verslag
komt in de Lente-Haamsjeut.
5. Bespreking van de jaarverslagen van de werkgroepen
Alle coördinatoren geven een kort overzicht van de activiteiten van hun
werkgroep over het afgelopen jaar. Deze verslagen worden eveneens in
de Haamsjeut gepubliceerd. Namens het bestuur dankt de voorzitter de
aftredende coördinator Theo Custers voor zijn bijzondere verdiensten voor
de Vogelwerkgroep die onder zijn leiding tot een grote bloei is gekomen.
6. Financieel verslag over 2008
De penningmeester Wim Derks geeft een overzicht van onze financiële
situatie. Er zijn over 2008 iets meer uitgaven geweest dan inkomsten, het
bestuur wil dit ombuigen door op onkosten te sparen en niet door de
contributie te verhogen. De contributie 2010: de vergadering gaat akkoord
om de contributie NIET te verhogen.
7. De kascontrolecommissie
Bij monde van Marcel Aarts verleent de kascontrolecommissie décharge
aan penningmeester en het bestuur over het gevoerde financiële beleid
over het jaar 2008.
Van de commissie is aftredend Marcel Aarts. Nieuw gekozen leden voor
2010 zijn Ruud Gulikers en Henk Urlings.De kascontrolecommissie 2010
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zal dus worden gevormd door: Lies Kleintjens, Ruud Gulikers en Henk
Urlings. In 2010 zal Lies Kleintjens aftreden.
8. Huldiging van de jubilarissen
Er zijn drie jubilarissen, Marieke Kersemakers, Math Erckens en Lei
Kurvers, zij ontvangen alle drie het zilveren IVN-jubileumspeldje en
worden door de voorzitter nog eens bedankt voor hun inzet.
9. Rondvraag
- Els Derks: vraagt nog eens aandacht voor de Natuurgidsencursus die
in 2009 van start gaat.
- Er zijn (natuur)instructiekoffers ontwikkeld speciaal voor bejaarden.
Els zal op een IVN-avond een demonstratie geven.
- Wim Derks meldt dat hij in de klankbordgroep zit van de Natura 2000gebieden en dat IVN-Meerssen dit jaar 50 jaar bestaat.
- Gabriëlle Engelen: aanvangstijd 19.30 h voor de IVN-avonden vindt zij
(nog steeds) te vroeg. De voorzitter vindt het een taak voor het nieuwe
bestuur om deze problematiek te bekijken.
- Jan van Hinsberg: onze medehuurders, de imkers, gaan naar een
locatie in Margraten.
- Jaak Rolink: meer subsidie aanvragen bij gemeente Meerssen, (als
dit gaat gebeuren zal dit een gezamenlijke actie van beide IVN’s moeten
zijn) evt. de kosten van de jeugdgroep als argument aanvoeren.
10. Afscheid van de voorzitter
Frans memoreert zijn aanvang als voorzitter (15 jaar geleden!) en zegt dat
hij zijn werk binnen het IVN altijd met plezier heeft gedaan, maar dat er nu
andere activiteiten op hem wachten bij Actie 68 en het Rode Kruis. Fred
Erkenbosch en Jean Slijpen bedanken Frans op een zeer toepasselijke
wijze en namens de bestuursleden en coördinatoren wordt hem een fraai
bronzen beeldje overhandigd als dank voor de ontelbare verdiensten voor
ons IVN-Ulestraten. Voor deze verdiensten wordt hij als erelid voorgesteld
wat door de vergadering met een warm applaus wordt bevestigd.
10. Sluiting
Na het officiële gedeelte wordt de avond voortgezet met een tombola en
een presentatie van Fred over Ulestraten. Hierna volgt een zeer gezellig
samenzijn waarin nog (zeer) lang werd nagepraat over actuele en
verleden zaken.

Wim Ghijsen,
Secretaris
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ALGEMEEN VERSLAG 2008
Het jaar 2008 was voor ons IVN een gunstig jaar te noemen: nabije
natuurontwikkeling, gestage groei van ons ledenbestand en
wederom grote betrokkenheid van de leden. De ontwikkeling van de
ons omringende natuur biedt volop kansen, die ons hoopvol
stemmen.
Een ontwikkeling die ons zelf ook prest om de handen uit de
mouwen te steken.
De omgeving van de poelen werden door bestuursleden, werkgroepcoördinatoren en onze jeugdgroep geschoond. Een gunstige ontwikkeling
is het gevolg! Zoals ik al eens vaker heb opgemerkt, hebben wij behoefte
aan doeners. Denkers en futurologen zijn duidelijk een andere groep
betrokkenen.
Als “rentmeesters” van natuur en milieu moeten wij ons verplicht voelen
om ons te bekommeren om hetgeen wij nalaten voor toekomstige
generaties. Daarom ook een oproep: Help ons door mee te werken aan
een opschoondag of bij andere mogelijkheden.
De cursus kaart, kompas en GPS trok 18 deelnemers en was geslaagd te
noemen, mede door inzet van Wil en Tineke, de cursusleiders.
Onze wandelingen c.q. excursies trokken weer veel deelnemers. Zo
werden o.a. ontelbare vuurvliegjes waargenomen tijdens de
avondwandeling.
De oudejaarswandeling met een tussenstop in Waterval trok een
overrompelend aantal deelnemers.
Met de natuurkroegentocht wist onze afdeling zich qua organisatie en
deelnemers in de hoogste regionen van de deelnemende afdelingen te
plaatsen.
De wandelingen in het kader van de Groene maand September waren
zeer succesvol.
Presentaties met beamer of film trokken veel belangstellenden; herinner u
dia’s uit eigen omgeving van het heden en verleden.
Ook de belangstelling voor Maastricht 2000 was groot. En zo nog vele
andere activiteiten.
In het verleden gaf ik een opsomming van instrumenten en materialen die
ons ten dienste staan. In 2008 werd geen aanschaf verricht, daar onze
outillage voldoende bleek.
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Onze gezamenlijke jeugdgroep (samen met IVN-Meerssen) trekt
maandelijks zo’n 25 deelnemers.
Mijns inziens is dit te danken aan de inzet van de betrokken jeugdleiders
en leidsters.
Gelukkig heeft onze afdeling veel betrokken leden, ook leden die zich op
enigerlei wijze inzetten, werkgroepleden, maar ook vaak “stille krachten”
die behulpzaam zijn bij organisatie, opruimen van het lokaal, afwassen en
wassen van hand- en theedoeken. Leden die we in ere moeten houden!!
Het is een groot genoegen om te constateren dat zoveel mensen zich
betrokken voelen bij ons IVN. Chapeau!!!!
Bestuursleden zijn wederom weer aanwezig en betrokken geweest bij
diverse vergaderingen, commissies, jubilea etc.
Ik maak nu van de gelegenheid gebruik om mijn medebestuursleden,
coördinatoren, redactieleden en leden te bedanken voor een prettige
samenwerking.
Ik wil op dit moment niet vooruitblikken naar de toekomst, dit is
voorbehouden aan mijn opvolger. Doch de werkzaamheden t.b.v. de
huidige natuurontwikkeling zijn in onze omgeving voortvarend ter hand
genomen. Alle vertrouwen dus voor de toekomst!!
Wij moeten geduld opbrengen, ontwikkeling kost immers tijd, daarom
herhaal ik het nog maar eens: ‘t kump good!!!!
Voor overige mededelingen verwijs ik u naar de verslagen van de
werkgroepen.
Tot zover het algemeen verslag,
Frans Passier
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EINDE VAN BIJENSTERVEN IN ZICHT
De eerste berichten over het mysterieuze bijensterven circuleerden
in de herfst van 2006 in de pers. In de uitgave van november 2007
van het tijdschrift ‘Christenen voor Israël’ konden we een doorbraak
bij het onderzoek naar de oorzaak ervan vermelden, dankzij het werk
van Israëlische wetenschappers. En nu hebben de Israëlische
experts nog meer goed nieuws.
De pas in 2007 opgerichte Israëlische firma Beeologics schijnt een middel
gevonden te hebben dat het wereldwijde bijensterven een halt kan
toeroepen.
In de hele wereld zijn miljoenen bijenvolken het slachtoffer van het
bijensterven geworden. In de VS stierf in 2006 bijna onverwacht een kwart
van de 2,4 miljoen bijenvolken. De cijfers in Europa lagen ongeveer in
dezelfde orde van grootte. En dat was nog maar het begin van de crisis.
In 2007 ging het bijensterven verder, zodat er intussen in veel landen
gebrek aan honing is. Bovendien maken de wetenschappers zich zorgen
over de implicaties op langere termijn, want bijen spelen een uiterst
belangrijke rol bij de bestuiving van fruitbomen en groentenplanten.
Omdat in de winter van 2007/2008 opnieuw rond 4% van de bijenvolken
stierf, werd overal duidelijk dat er snel iets moest gebeuren, anders kon
het tot ernstige tekorten in de landbouwproductie komen.
Eerder hebben we bericht dat een Israëlische wetenschapper al in 2004
het Israeli-Acute-Paralysis-Virus (IAP-virus) ontdekt heeft en het in 2007 in
verband heeft gebracht met het fenomeen Colony Collaps Disorder
(CCD). Hoewel kon worden vastgesteld dat alle gestorven bijenvolken
door het IAP-virus waren aangetast, kunnen er tot op heden geen andere
factoren die een rol spelen, worden uitgesloten. Het kan daarbij ook gaan
om bijvoorbeeld schimmel, schade door pesticiden of gebrek aan een
bepaalde voedingsstof.
Hoewel de aangekondigde doorbraak van Beeologics
geen antwoord geeft op de open vraag naar andere
factoren, lijkt men toch de juiste aanzet te hebben
gevonden om een einde aan het bijensterven te
maken. Nitzan Paldi, medeoprichter van Beeologics
en deskundige in bijenbestuiving: “Als men nagaat
hoe deze ziekte zich uitbreidt, kan men niet anders
dan de overeenkomsten met een griepepidemie
ontdekken.
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Deze zeer besmettelijke ziekte begint in de herfst en bereikt in de loop
van de winter zijn hoogtepunt. Tegelijkertijd zijn er ongetwijfeld bepaalde
omstandigheden die de uitbreiding ervan bevorderen”.
In deze weken wordt het door Beeologics ontwikkelde middel, dat
Remebee heet, op ongeveer 100.000 bijenvolken getest. Zoals Paldi
nader uitlegde gaan de wetenschappers bij de ontwikkeling van Remebee
van een mechanisme uit dat men RNA interferentie noemt.
Zie www.biomedisch.nl/tekst/RNA interferentie.php (JS)
De Israëlische wetenschappers hebben dit mechanisme weliswaar niet
uitgevonden, maar wel met succes uitgeprobeerd in samenhang met het
IAP-virus en andere virussen, die voor bijen schadelijk zijn.
De bijen die tot nu toe dit Remebee met hun voedsel naar binnen kregen,
zagen er gezonder en sterker uit en toonden meer activiteit. Bovendien,
zo benadrukten de wetenschappers, gaat het om een niet-toxisch middel,
dat niet schadelijk is voor de bijen, geen uitwerking op de honing heeft en
dus ook geen gevaar voor de mens is.
Ingezonden door Lies Kleintjens
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JAARVERSLAG 2008 WERKGROEP ZOOGDIEREN
In het vorige jaarverslag werd aangekondigd dat in de herfst van het jaar
2008 zou worden begonnen met de aanleg van de ecoducten bij de
Kruisberg; helaas is daarin vertraging gekomen maar er is geen reden tot
ongerustheid, de ecoducten zullen er komen. Volgens de laatste
gegevens worden de ecoducten niet gecombineerd aanbesteed met de
ecoducten van Weert en Valkenswaard, maar worden ze onderdeel van
het A2-tunnelproject, waarbij ook de gemeente Meerssen is betrokken.
Volgens de huidige planning zal in het najaar van 2009 de start van de
uitvoering plaats hebben. In de aanloop hiervan houden we in de
komende maanden de directe omgeving van de dassenlocaties ter plekke
goed in de gaten.
Er komen diverse dassentunnels in Ulestraten, één is gerealiseerd in de
Hekstraat in Schietecoven en er komen er nog 3 tussen Meerssen en
Ulestraten, einde Sint Catharinastraat (1) en Humcoven (2). Door deze
maatregelen heeft de das meer overlevingskansen bij het oversteken van
deze vrij drukke verkeerswegen. Dat ook op minder drukke wegen de das
slachtoffer kan worden van het verkeer bleek uit het stoffelijk overschot
van een volwassen das dat in oktober dood langs het Wijngaardvoetpad
lag. In verband met de aanwezigheid van het restaurant op de
Wijngaardsberg wordt deze weg de laatste jaren toch meer bereden.
In het voorjaar van 2008 hebben we weer de nodige controles aan de
diverse dassenburchten uitgevoerd en de stand van zaken doorgegeven
aan de Stichting Dassenwerkgroep Limburg.
De burcht aan de Vlieker Eijkenweg is helaas niet meer bewoond en ook
de grote burcht in het Vliekerbos is weliswaar nog steeds goed belopen,
maar toch minder uitbundig dan in de voorgaande jaren. Het is al met al
ook niet meer zo een ideale plek om te wonen, dagelijks komen er
wandelaars langs met honden die niet aangelijnd zijn en zo de rust
verstoren.
Over het algemeen kan men echter zeggen dat de dassenpopulaties in
Ulestraten weliswaar hun ups en downs hebben, maar toch redelijk stabiel
blijven. In onze omgeving zijn en blijven relatief veel bewoonde
dassenburchten.
Verder hebben wij uiteraard ook de twee “jaarvergaderingen” bijgewoond
van de Stichting Dassenwerkgroep Limburg.
De das is een beschermde diersoort en waar hij voorkomt staat hij
garant voor een voor de mens aantrekkelijke leefomgeving; een rijk
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gestructureerd landschap, gemengde loofbossen, maar ook open
landschappen met kleine landschapselementen die een
aaneengesloten eenheid vormen.
Daarom wil deze werkgroep in het bijzonder opkomen voor de das en
voor zijn (en dus ook onze) leefomgeving. Meld onregelmatigheden
aan dassenburchten of dode dassen s.v.p. aan leden van deze
werkgroep of kijk op www.stichtingdassenwerkgroeplimburg.nl voor
een in te vullen meldingsformulier.
Met dank aan alle leden voor hun inzet in 2008.
De coördinator,
Wim Ghijsen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Ik heb er al een aantal keren over geschreven: ook binnen de stad
kan men aan vogelbescherming doen; bovendien is er redelijk veel
aan vogels te zien. Je moet wel een beetje weet hebben van de
manier waarop je vogels kunt waarnemen. Enige herkenning van
geluiden speelt een rol bij het vinden van vogels.
Vogelbescherming Nederland heeft gevraagd projecten in te zenden voor
de Stadsvogelprijs 2008. Zestien Nederlandse gemeentes hebben
daarop gereageerd.
Uiteindelijk zijn er
drie genomineerden
overgebleven:
Heerhugowaard,
Terneuzen en
Zoetermeer, waarvan
Zoetermeer met de
prijs (van 20.000
euro) ging strijken.
De projecten hielden
o.a. in: behoud van
nestgelegenheid,
inventarisatie van
stadsvogels
(Roermond),
nestgelegenheid in de nieuwbouw, etc.
(www.vogelbescherming.nl via keuzemenu onder ‘acties’)
Een tweede item, waarover ik al eerder berichtte, betreft de akkervogels.
Bij www.vogelbescherming.nl kan men een brochure “Akkervogels aan
zet” bestellen. Er wordt een beroep gedaan op Vogelbescherming
Nederland, in samenwerking met de agrariërs, lokale natuurbeschermers
en de overheid om akkervogels te hulp te komen. Langzamerhand is de
stand van akkervogels achteruit gegaan; we denken dan aan de
veldleeuwerik, de patrijs, de kwartel, de gele kwikstaart, de fazant, etc.
PS: het duurt nog even voordat deze brochure in het internet aanbod
verschijnt. Mogelijk is een telefoontje ook genoeg (030 – 6937799) om
deze brochure te bestellen.
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Een belgenmopje: Een Belg kijkt in de spiegel
en zegt tegen zijn vriend:“Hé, Sjefke, die man in
de spiegel, die ken ik! Kijk jij ook eens of je hem
kent.” Sjefke neemt de spiegel aan en kijkt erin
en zegt: “Natuurlijk ken ik die man: dat ben ik !”
Wat heeft dit mopje met vogels te maken? Wel,
onderzoekers van de Universiteit in Frankfurt
gaven eksters een gekleurde stip op hun keel en
plaatsten ze in een kooi met een spiegel. De
eksters begrepen dat zij zelf de vogel waren, die
ze in de spiegel zagen, want ze probeerden met
hun snavel de stippen op hun eigen keel (niet
die van het spiegelbeeld) te verwijderen. Eksters
zijn de eerste vogels waarbij men dit heeft
geconstateerd.
In Japan is een soortgelijk onderzoek met
duiven gedaan. Zelfherkenning is een gave die
tot nu toe alleen van mensen, apen, olifanten en dolfijnen bekend was.
(Ts. Vogels)

Hoe groter de populatie van een vogelsoort, des te
groter ook het zangrepertoire. Spaans onderzoek
bracht aan het licht, dat de zangdiversiteit bij
mannetjes van verscheidene vogelsoorten in relatie staan tot de
populatiegrootte, de -productiviteit, alsook de jaarlijkse veranderingen in
de populatie.
Kortom: hoe kleiner een populatie des te beperkter het zangrepertoire.
Redenering:
1. als er meer vogels zijn, ontstaan er meer variaties, dus een rijker
zangrepertoire.
2. als er meer vogels zijn, zullen ze beter moeten fluiten om
territoriumgevechten aan te kunnen gaan.
3. vogelmannetjes met een grote zangcapaciteit krijgen gemakkelijker
een partner; goed kunnen zingen betekent: gezond van lijf en leden.
Natuurlijk hangt de rijkdom van het zangrepertoire ook af van de soort
vogel; sommige vogels leren door imitatie een rijk ‘liedrepertoire’ aan.
Denk maar eens aan de zanglijster, die een rijk repertoire heeft en die ook
14

wel geïmiteerd wordt door een spreeuw of een koolmees, die op hun beurt
een rijk repertoire hebben. Ik heb wel eens gemeend de wielewaal in mijn
tuin te horen, maar bij nader onderzoek bleek het om een spreeuw te
gaan.
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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DE TELLING
Al enige weken verheugde ik mij op deze dag en de uitslag zou
misschien nog beter zijn dan de andere jaren. Om dit te bereiken
zorgde ik voor de meest ideale omstandigheden door genoeg
proviand neer te leggen. Ja, u weet het al, de nationale Sovonvogeltelling ging weer van start. Al een paar jaar geef ik het resultaat
door van deze aangename inspanning. Nadat ik eerst naar mijn
favoriete man had geluisterd op NGC (iedere zondagmorgen van
8.30- 9.00 u.) nam ik plaats in de veranda, nog in mijn peignoir, met
pen en papier in de aanslag en de verrekijker voor bijzondere
waarnemingen.
Enige opgewondenheid maakte zich van mij meester want elke dag
omstreeks dit tijdstip begint het feest. Twee dagen geleden streek een
vlucht van ongeveer 15 staartmezen op de vetbollen neer, dus hoopte ik
dat ze zich ook vandaag zouden melden. Het zijn erg beweeglijke
vogeltjes en dus moeilijk om hun aantal vast te stellen.
Op een dag toen ik naar de keukendeur liep, vloog tot mijn schrik en grote
verbazing, een buizerd op, niet meer dan een meter van mij verwijderd. Ik
was zo beduusd dat ik vergat mijn camera te pakken. Het zou voor de
telling een fijne bijdrage zijn geweest want zeg nou zelf, wanneer zit nou
eens een levensgrote buizerd aan je keukendeur? Het zijn geweldige
dieren wanneer je ze van zo dichtbij ziet.
Enfin, ik zat dus vol verwachting te turen naar mijn op komst zijnde
gevederde vrienden. Appels op stokjes stonden verleidelijk te pronken als
paaseieren in de nog kale tuin. Vetbollen voor de mezen, voer voor de
groenlingen enz. Ik snelde nog gauw naar buiten met vers water en met
kattenbrokjes, waar ook de merels en eksters wel raad mee weten. De
zon scheen en de lucht kon niet blauwer zijn. Ideale omstandigheden.
Daar liet de eerste merelman zich zien. Hij hipte wat heen en weer en
pikte een verdwaald zaadje op. Verbeeldde ik het me, of was het met
lange tanden? Hij vertrok zonder de appelstokjes, waar hij altijd zo dol op
is, ook maar een blik waardig te keuren. Ik had nog overwogen om de
appels fijn blinkend te wrijven maar dat vond ik bij nader inzien wat
overdreven.
De tijd verstreek. Het bleef stil en geen enkele vogel meldde zich. Onrust
maakte zich van mij meester. Wat was er toch aan de hand? Hadden ze
zich in de tijd vergist of had een buurman verderop nog idealer
omstandigheden geschapen?
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Mijn tuin moet vanuit de lucht toch hebben uitgezien als de Hof van Eden.
Ik miste het waarschuwend getjilp van de mus om zijn soortgenoten te
laten delen in deze maaltijd. Na anderhalf uur van naar de hemel turen,
ruimde ik, ontgoocheld, pen en papier weer op en voelde enige
wraakgedachten omtrent het voederen in de toekomst bij me opborrelen.
Deze liet ik weer snel schieten en begaf me naar de badkamer.
Bij mijn terugkomst in de veranda sloeg ik een meewarige blik in de tuin
en mijn hart kreeg een schok. Tot mijn stomme verbazing zag ik een
bedrijvigheid, welke ik nog zelden had gezien. Iedere soort deed zich te
goed aan het feestmaal. De merels bleven ondanks de overvloed elkaar
verjagen.
Twee tortels hielden het voederhuisje bezet zodat niemand anders een
graantje kon pikken. Een ekster nam enige kattenbrokken tegelijk in zijn
snavel en vloog weg over de schutting naar zijn eigen territorium. De
mezen hingen aan de vetbollen als turners aan de rekstok.
Ik was verrukt en bleef nog lange tijd genietend voor het raam zitten.
Sovon heeft helaas niets aan mij gehad.
Ik vergat te tellen

Lies Kleintjens
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TWEE WOLVEN
Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan
zijn kleinzoon over de strijd die zich binnen
in alle mensen afspeelt.
Hij zei: “Mijn jongen,
De strijd gaat tussen twee “wolven”
Binnen in ons allemaal.
De ene is het Kwaad.
Dat is woede, afgunst, jaloezie, verdriet,
Spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld,
Wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots,
Superioriteit en ego.
De andere is het Goede.
Dat is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit,
Nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid,
Empathie, grootmoedigheid, waarheid, medeleven,
Geloof en geestkracht.”
De kleinzoon dacht daar een minuut over na.
Toen vroeg hij aan zijn grootvader:
”Welke wolf wint?”
Het antwoord van de oude Cherokee was eenvoudig:
“Degene die je voedt.”

(Een oud sprookje van
de Cherokee-indianen,
die leefden in het ZuidOosten van Amerika,
waar nu Alabama,
Oklahoma ligt.
Gepubliceerd in
tijdschrift Omslag,
werkplaats voor
duurzame
Ontwikkeling)
Els Derks-van der Wiel
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ACER SACCHARUM (DE SUIKERESDOORN)
Oftewel het verhaal over een Canadese esdoornsiroop-stokerij
Bezoek aan Canada.
In september 2008 hebben Riekie en ik een bezoek van enkele weken
aan Canada gebracht. Onze oudste dochter is daar benoemd aan de
Universiteit van Ottawa, een van de twee universiteiten in de Canadese
hoofdstad. Ik had me voorgenomen om buiten de gebruikelijke
toeristische verkenningen in dat land een esdoornsiroopstokerij te
bezoeken. Dat bleek nog niet zo eenvoudig omdat de bereiding van de
siroop seizoengebonden is. Het sap van de suikeresdoorn wordt in het
vroege voorjaar gewonnen en dan wordt ook die siroop gemaakt. In
september aankloppen bij een dergelijk bedrijf is vergelijkbaar met het
zoeken van een ijsbaan in juni. Wij hebben toch gebeld. Het antwoord
was zoals verwacht. Na enkele dagen kregen we een telefoontje van
hetzelfde bedrijf met het aanbod dat een excursie op zondagochtend toch
mogelijk was. Dus gingen we die ochtend vroeg in de morgen op pad.
Ter oriëntatie
Zo’n 75% van de esdoornsiroop wordt gemaakt in de provincies Ontario
en Quebec, gelegen aan de Atlantische oceaan (het gebied waar men van
ons uit Canada binnenkomt). In deze provincies zijn de groeivoorwaarden
voor de esdoorn optimaal: zompige grond, humusrijke bossen, strenge
winters en een vertraagd op gang komende lente. Voor de esdoorn zijn
nog al wat benamingen in omloop. De officiële Latijnse benaming is Acer
saccharum, de suikeresdoorn. Het woord ‘saccharum’ zal bij velen van
ons bekend in de oren klinken want ons zoetje voor in de koffie of thee
wordt ook wel sacharientje genoemd. In Duitsland heet de esdoorn ‘de
ahorn’, een naam die men bij ons
ook vaker hoort. In Canada
spreekt men van de ‘maple’. In
combinatie met het blad, ‘the
maple leaf’, hebben we dan gelijk
het nationale symbool van
Canada: de Canadese vlag met
daarin het bekende esdoornblad.
Uit de omvangrijke esdoornfamile is alleen het sap van de suikeresdoorn
geschikt voor het maken van siroop.
De boerderij/siroopstokerij
Voor de eerste maal reizend door een groot land als Canada moet je even
wennen aan de afstanden. Een op de landkaart beoordeelde tocht valt
wat ruimer uit dan verondersteld omdat we de afstand ingeschat hebben
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naar Nederlandse normen. Na ruim twee uren rijden komen we aan in
Pakenham, een uitgestrekt bosgebied in Canada, noordelijk van het
Ontariomeer (onderdeel van het Lake-district). In een rechthoekige
opengehakte plek in het bos ligt de siroopstokerij met woonhuis en
diverse nutsgebouwen. Ik noem het maar siroopstokerij maar misschien is
het wel een ranch of een farm of heet het wel ‘factory’, bedrijf. Dat moet ik
de volgende keer toch maar beter navragen. Maar als bewoner van een
dorp (Moorveld) waar tot midden vorige eeuw op meerdere plaatsen
siroop gestookt werd, houd ik het maar op de ons bekende term
siroopstokerij of bedrijf, dat gaat wat sneller.
Fulton’s siroopstokerij
De stichters van het bedrijf zijn afkomstig uit Schotland. Zoals trouwens
bijna de hele Canadese bevolking buitenlandse wortels heeft. Met vier
andere studenten maakte Bernard Sheil in 1830 een reis naar Canada.
De vier andere studenten hadden de toen nog primitieve koloniale
omstandigheden gauw bekeken en keerden terug naar Schotland.
Bernard Sheil trok verder het binnenland in tot in een gebied dat
landschappelijk op Schotland leek. Daar kreeg hij een concessie van 40
hectare toegemeten waarmee de vestiging in Canada definitief werd. Zo
werd Sheil de grondlegger van een bedrijf dat uitgroeide tot de huidige
maple-farm. Maar zelf heeft Bernard Sheil daar weinig toe bijgedragen.
Als graduate student van de universiteit van Dublin had hij ‘heel wat
letters gegeten’. Die intellectuele ontwikkeling gebruikte hij om schrijfwerk
te doen voor zijn buren/farmers. Met zijn intellectuele arbeid kreeg hij
zekere bekendheid in de regio maar van zijn concessie heeft hij slechts 5
hectaren tot ontwikkeling gebracht. Blijkbaar toch voldoende om vanaf
1840 een begin te maken met de sapwinning voor het maken van siroop.
En zo ontstaat het bedrijf Fulton, wellicht genoemd naar een van de
schoonzonen want de stichter, Sheil, had vier dochters. Thans wordt het
bedrijf geleid door een telg uit de zesde generatie.
Kennisoverdracht
De eerste kolonisten zoals Bernard Sheil en zijn nakomelingen droegen
kennis over aan de oorspronkelijke bewoners van het gebied, de
Indianen, maar andersom was dat ook het geval. Een van die weetjes,
door de Indianen onderwezen aan de blanken, had betrekking op de
sapstroom van de esdoorn. Volgens het nu nog gangbare verhaal zou een
Indiaan, moe geworden van de jacht, zijn tomahawk in een
(esdoorn)boom geslingerd hebben en het gevangen gevogelte in een
houten nap onder de boom gezet hebben. Terwijl de Indiaan een weldadig
dutje deed, sijpelde het zoetige esdoornsap langs die bijl naar beneden op
het gevogelte en daarmee was de (zoete) kwaliteit van het sap ontdekt.
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De Indianen hadden al een heel listige toepassing van het esdoornsap.
Met hun tomahawks maakten zij openingen in de esdoornboomstam en
met behulp van primitieve houten spillen werd het sap opgevangen in
berkenschors of uitgeholde boomstammen. Uiteindelijk werd het sap
verzameld in troggen waarin gloeiende, uit een houtvuur afkomstige
stenen gedropt werden. Zo kreeg men de siroop kokend. De Indianen
gebruikten de siroop als grondstof voor de bereiding van harde suiker. Die
kennis namen de blanken over, aanvankelijk volgens de nog primitieve
methodes. Maar geleidelijk aan gaan de blanken het verwerkingsproces
verfijnen en die methode wordt nu beschreven.

De sapstromen
Vanuit het bedrijf ben je binnen enkele minuten in het bos. Het is een
groot, uitgestrekt bosgebied. De sapstroom die in februari goed op gang
komt, bevat mineralen en suikers. De suikers dateren nog van het vorige
groeiseizoen en hebben gedurende de winter opgeslagen gelegen in de
houtcellen van de boom. In het bos zijn de esdoorns gemakkelijk te
herkennen aan de taps (zeg maar: een klein kraantje) die op een hoogte
van twee meter boven de grond enigszins schuin omhoog tot in de
sapstroom van de bomen zijn geslagen (de taps: 12 mm. doorsnee en 75
mm. diep). Het aantal in een boom aan te brengen taps hangt af van de
diameter van de boom. Vanaf een doorsnee van 25 centimeter heeft een
boom voldoende ‘body’ om afgetapt te worden. Zo krijgen bomen, in
doorsnee van 25 tot 36 centimeter (veertig jaar oud) één tap. Al naar
gelang de boom daarna ouder wordt en de doorsnee toeneemt, worden er
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meer taps in de boom geslagen tot hooguit 4 stuks. Op deze wijze
behandeld wordt ongeveer 10% van de sapstroom van een boom afgetapt
voor de siroopstook. Volgens de beheerders van de fabriek doet dat geen
schade aan de bomen want die bereiken ondanks het jaarlijkse
vochtverlies de respectabele leeftijd van 200 tot 250 jaar. Het bos waarin
de esdoorns groeien, wordt regelmatig uitgedund om de esdoornbomen te
verzekeren van voldoende zonlicht, noodzakelijk voor de vorming van
suikers in de bladeren. Huidige oppervlakte van het bos: 160 hectaren.
Verdere bijzonderheden. Het aftappen van de esdoorns geschiedt vanaf
eind februari/begin maart. De beste sapstromen in volume worden
verkregen bij temperaturen van 2 tot 8 graden onder nul, afgewisseld met
warmere dagen van 2 tot 8 graden boven nul. In dit deel van het
jaargetijde kan er nog een dik sneeuwdek van een tot twee meter liggen.
Dat is dan ook de reden waarom de taps twee meter of nog hoger boven
de grond worden aangebracht.
Als vanaf midden/eind april de temperatuur stijgt en de knoppen van de
bomen beginnen uit te lopen, dan gaan de sappen melkachtig kleuren en
is het aftapseizoen voorbij. In exploitatie zijn 4000 bomen waarop 4500
taps zijn ‘aangesloten’.

Transport
In vroegere eeuwen heeft men van alles uitgedacht en beproefd om de
het sap uit de esdoorns op te vangen. Men heeft gewerkt met troggen en
emmers in diverse uitvoeringen en van allerlei materiaal (hout, tin,
gegalvaniseerd). Het transport van de vele duizenden liters sapstroom
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naar de fabriek was nog moeilijker. Men heeft gebruik gemaakt van het
ons bekende juk. Karren met vaten zijn gebruikt en er werd
geëxperimenteerd met leidingen, gemaakt van tin of ijzer. Die bleken niet
vorstbestendig. Totdat het plastic in 1960 als materiaal in gebruik kwam.
Plastic is dé ontdekking gebleken omdat het flexibel genoeg is om bij vorst
uit te zetten. Sedertdien worden de sappen via plastic leidingen richting
stokerij getransporteerd. Vanaf de boomtap komt als eerste de
‘druppellijn’, aangesloten op een laterale lijn (goed voor vijf tot tien
bomen’) die aansluit op een zwarte hoofdlijn met een diameter van vijf tot
tien centimeter. Vanuit de laatste lijn worden de sappen in grote tanks
gepompt.
Alles bij elkaar zorgen duizenden taps voor een dagelijkse productie van
ongeveer 8000 liter boomsap. Het via het leidingnet aangevoerde sap
moet binnen twee uur verwerkt worden om te voorkomen dat het gaat
fermenteren (gisten).
Door het gebruik van plastic leidingen is er veel minder mankracht nodig
en wordt er bespaard op arbeidskosten. Maar menselijke inzet blijft
noodzakelijk. Want op het eind van het (sap)seizoen worden alle plastic
leidingen (behalve de zwarte hoofdlijnen) afgenomen en schoon gespoten
omdat achtergebleven suikerrestanten anders kristalliseren en klonteren
waardoor de leidingen verstopt raken.
De schoon gemaakte leidingen worden in schuren opgeslagen en het
volgende jaar op exact dezelfde bomen weer aangekoppeld. Daardoor
ontstaat steeds weer hetzelfde patroon van leidingen met een lengte van
ongeveer 40 mijl. Vanuit de lucht gezien lijkt het op een gigantisch
spinnenweb.
De inzet van de mens blijft dus noodzakelijk bij het tijdig installeren van
het leidingnet dat daarna steeds opnieuw gecontroleerd moet worden op
mogelijke breuken of andere beschadigingen zoals de lekkages die
veroorzaakt worden door knabbelende eekhoorns. Die zijn al tevreden
met het sap!
Het sap dat uit de esdoorns wordt afgetapt is een kristalheldere
zoetachtige vloeistof. Vandaar ook de naam die de Indianen eraan gaven:
‘sweety water’.
Het maken van de siroop
In de eerste fase van de verwerking wordt het sap opgewarmd om er
water uit te laten verdampen. Dat wonderlijke proces waarbij sap
omgevormd wordt tot siroop heeft plaats in het suikerhuis (letterlijk: sugar
camp). Het sap gaat via pijpleidingen naar een tank en vandaar door de
zogenaamde omgekeerde osmosemachine waarin het meeste water
afgescheiden wordt van de suiker als de vloeistof half doordringbare
membranen passeert. In een opwarmingssysteem ondergaat de
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indikkende sapstroom nog deelhandelingen en wordt omgevormd tot
esdoornsiroop.
De siroop worden onderscheiden naar de kwalificaties:
extra licht (overheerlijk), licht (heerlijk), medium en amber (sterke smaak
met een donkere kleur). Handregel: hoe donkerder de kleur, hoe sterker
de smaak van de siroop. Van de natuurlijke zoetstoffen heeft de
esdoornsiroop de laagste calorische waarde.
Opmerkelijk is dat de siroopberijder de kwaliteit van de siroop niet kan
‘sturen’. Moeder natuur bepaalt (via de sappen) de kwaliteit. Er is 40 liter
esdoornsap nodig om 1 liter siroop te krijgen.
Particulieren
Esdoornsiroop wordt soms ook wel door particulieren gemaakt. Het recept
is eenvoudig. Tap het sap af, giet dat in een grote ketel en zet die op de
kachel en laat het geheel rustig verdampen en indikken. Na een tot twee
dagen zo werd ons verzekerd krijg je van 40 liter sap een liter
esdoornsiroop.
Producten
Uit esdoornsiroop wordt een onvoorstelbaar aantal producten gemaakt.
Suiker is al vanzelfsprekend. Maar daarna volgt een hele riedel: toffees,
lollies, boter, pindakaas, (drink)sap dat erg veel antioxidanten bevat, thee,
en zeep, jam, mosterd, tabletten ‘sweeties’ en ga zo maar door. Eigenlijk:
vrijwel alles wat regulier onder algemene benaming verkrijgbaar is, wordt
ook in de ‘maple factory’ gemaakt maar dan in samenstelling met
esdoornsiroop. Zo ook schoonheidsmiddelen waarmee je je in een
wellness-salon kunt laten verzorgen.
Na terugkomst in Moorveld denk ik al maanden: toch maar weer de
‘sjrwapketel’ uithalen en achterdoor onder het ‘sjop’ starten met de eerste
schoonheidssalon, met keuzes uit appelen (robuust) en perensiroop
(zacht’). Nog even een haalbaarheidsstudie!
Paul Notten
Reacties: paulnotten@hetnet.nl of 043-3645416.
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EEKHOORNS IN MIJN TUIN
Deze keer geen verhaaltje over vogels, omdat er andere interessante
gebeurtenissen waren, die mijn belangstelling trokken. En die
gebeurtenissen wil ik graag met de lezers van D´n Haamsjeut delen.
Het gebeurt steeds vaker, dat ik in mijn tuin een eekhoorn zie,
meestal een enkel exemplaar, maar ook wel eens twee. “Waar er
eentje zit, zitten er ook twee.” Zo wordt het vaak door mensen
gesteld. Die momenten, dat je dat meemaakt, zijn geld waard.
Springend in galop over het gazon, in een wilde vaart naar boven en
met het kopje naar beneden, terug naar de voet van de boom, op
zoek naar iets van zijn/haar gading. De staart dient daarbij als roer.
Wanneer je niet beweegt of onverwachte bewegingen maakt, blijft de
eekhoorn rustig zitten. Neem dan de rust om van het kijkplezier te
genieten.
Dat eekhoorns zich steeds dichter bij de huizen vertonen kan een slecht
teken zijn: ze vinden in de bossen niet genoeg voedsel en ze zoeken de
huizen op, waar ze iets meer voedsel kunnen vinden??
Het kan ook voortkomen uit een overbevolking van eekhoorns in de
bossen en omdat eekhoorns nogal territoriumbezitterig zijn, zoeken ze het
verderop, dus bij de huizen. Ik weet het niet precies.
In elk geval: jaren geleden zagen we ze slechts zelden in eigen tuin; de
laatste jaren steeds vaker.
Omdat zowel bij de buren als de overburen een walnotenboom staat, zijn
ze in de notentijd steeds vaker te zien. Ze nemen een walnoot mee en
bouwen een wintervoorraad op. Inde loop van enkele weken loopt dat op
tot een aardig aantal. Veel walnoten liggen dan verborgen in de tuin: in
het gazon, onder de geraniums, of in een winteroverblijver (hemelsleutel).
In de winter haalt de eekhoorn die weer naar boven, maar veel
verstopplaatsen vergeet hij ook weer en dan zie ik in het voorjaar de
walnotenboompjes uit de grond schieten. Als ik ze allemaal zou
verplanten, kon ik een heel bos opkweken. Het mag vanzelfsprekend zijn,
dat hij veel noten per toeval terugvindt, maar er zijn ook observaties
geweest die melding maakten van een bewust naar de plaats gaan, waar
hij ze heeft verborgen. Overigens gaat het zelden om echte grote
voorraden op één plek.
Op het einde van januari zag ik dat de eekhoorn een walnoot uit het
gazon opgroef. Hij nam die mee naar een geknotte kronkelwilg en
peuzelde de walnoot op zijn gemak op, onderwijl de omgeving in de gaten
houdend. Een walnoot knaagt hij op een zwakke plek open om er
vervolgens het vruchtvlees uit te halen.
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De eekhoorn leeft niet alleen van walnoten. Het is een echt knaagdier met
tanden om noten (walnoten, beukennootjes en hazelnoten) te kraken. Ook
kegels van dennen en sparren zijn voor de eekhoorn een belangrijke
voedselbron. De afzonderlijke zaden zijn erg klein en de eekhoorn moet
dan ook een enorm aantal kegels verwerken om genoeg voeding binnen
te krijgen.
Zelfs van de pitjes van de rozenbottel is hij niet afkerig en wat te zeggen
van het eten van de groeilaag van bomen. Hij trekt de bast in langere
stroken van de boom af en raspt de groeilaag van de boomstam en likt
druppels boomsap er van af! Hij eet dus gevarieerder dan alleen maar
walnoten. Zelfs dierlijk voedsel schuwt hij niet: insecten, eieren en zelfs
jonge vogels staan op het menu.

Ik vermoed, dat de eekhoorn zijn nest in de buurt heeft. Op 100 meter
afstand staan enkele dennenbomen, waar mogelijk nestgelegenheid is.
Eekhoorns bouwen hun nest in een boom, vaak dicht bij de stam. Het nest
wordt ondersteund door een of meer zijtakken. Het is rond met een
doorsnede van 20 – 30 cm. En aan één zijde bevindt zich een
toegangsgat. Bij slecht weer wordt dit gat dichtgemaakt. Dat doet hij ook
om, in de tijd dat hij jongen heeft, ze te beschermen.
De buitenkant is een vlechtwerk van twijgen en van binnen is dat
bouwwerk bekleed met gras, mos of draden bast en tot slot ligt er een
laag van zacht materiaal zoals veertjes, haren en pluisjes. Tijdens de
winterperiode maakt hij gebruik van een goed bekleed nest. Dan blijft hij
zelfs overdag in het warme nest om de gure dagen door te komen.
De eekhoorn behoort tot de groep van knaagdieren. Hiertoe behoren o.a.
de bevers, diverse soorten muizen, hamsters, ratten, woelmuizen, etc.
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Eekhoorns zijn middelgrote of grote knaagdieren met goedbehaarde nogal
lange staart. Onderzoek heeft uitgewezen dat hun tanden per jaar wel 10
cm. groeien. Door het knagen slijten ze af tot een normale lengte.
Merendeels zijn het dagdieren. Het liefste zijn ze vroeg op en gaan ook
vroeg slapen. Ook nemen ze overdag wel eens een rustpauze. Ook een
zwempartijtje schuwen ze niet.
In onze contreien zijn ze meestal roodbruin, maar variaties naar het zwartbruinige komen ook voor. In de zoogdierengids geeft men ook een
beschrijving van het geluid, maar dat heb ik nog nooit mogen meemaken.
Wist u trouwens dat een eekhoorn in het wild tegen de 6 à 7 jaren oud kan
worden? Gezien de bedreigingen leggen vooral de jonge eekhoorns het
eerst het loodje vanwege roofvogels, boommarters en als gevolg van
verkeersongevallen. Een toekomstige bedreiging is het opkomen van
exotische eekhoornsoorten, die ontsnapt zijn uit kooien van de mensen,
die zulke eekhoorns als huisdier hielden.
Wat een toevallige ontmoeting in eigen tuin teweeg kan brengen en
welke vragen dit allemaal oproept, dat is toch genieten! Tien minuten
kijkgenot maken je hele dag goed.
Afgelopen week meldde me iemand twee reeën gezien te hebben
tussen Schietecoven en Humcoven. Hij vertelde het met zo’n
enthousiasme, dat ik onmiddellijk een link legde naar mijn verhaal
over de eekhoorn in
eigen tuin. Het zijn de
parels van de
natuurbelevenissen,
de gouden momenten
die je moet koesteren.
Jos Smeets
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JAARVERSLAG 2008 WERKGROEP AFDELINGSBLAD EN
PUBLICATIES
Het bestuur vraagt jaarlijks voorafgaand aan de jaarvergadering aan de
coördinatoren van de diverse werkgroepen om een beknopt verslag te
maken van de in het voorbije jaar uitgevoerde activiteiten, zo ook aan
onze werkgroep.
Zoals bekend is het vervaardigen van ons aller afdelingsblad D’n
Haamsjeut de belangrijkste taak voor de werkgroepleden, Jan van
Dingenen, Jos Smeets en ondergetekende.
Afgelopen jaar zijn er liefst 179 pagina’s tekst en illustraties in de 4
Haamsjeut-edities verwerkt! Er mag gezegd worden dat er weer grote
betrokkenheid en inzet getoond is bij het tot stand brengen van ons, met
het wisselen van de seizoenen verschijnende clubblad.
Een woord van dank aan Jos en Jan is hier beslist op zijn plaats. Maar
zeker niet te vergeten de schrijvers van al die artikelen! want zonder die
verhalen geen Haamsjeut!
Als coördinator van de werkgroep heb ik afgelopen jaar wederom de
publicaties en persberichten, als aankondiging van onze activiteiten
verzorgd; in 2008 zo’n 20-tal publicaties, die afhankelijk van de aard van
de activiteit, worden geplaatst in de lokale en/of regionale week- of
dagbladen.
De overige activiteiten bestonden uit het vervaardigen van diverse flyers
zoals het Activiteitenprogramma, aanmeldingsformulieren etc.
Al met al kan de werkgroep met voldoening terugblikken op het jaar 2008.
Wij hopen dat jullie ons ook in 2009 weer van voldoende “input” voorzien.
De werkgroepleden staan open voor gezonde kritiek, suggesties en
ideeën; schroom niet om deze via mail of telefoon met ons te delen.

Jean Slijpen,
Coördinator Werkgroep Afdelingsblad & Publicaties
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KROKUSJES
In een opwelling wat meer vroege voorjaarsbloempjes in de tuin te
hebben bestelde ik bij mijn hofleverancier Bakker ‘ergens in Holland’ wat
krokusbollen in verschillende maten. Plantplek: het gazon. Het in de grond
stoppen van bolletjes in rulle, goed bewerkte grond gaat erg rap. Maar bij
een gazon ligt dat anders. Je moet steeds afzonderlijke plangaten maken
in toch erg harde grond. Dus, dat schiet niet op. Ik een ander plan
bedacht. Met een buis, doorsnee 4 centimeter, maakte ik mooie ronde
openingen in de grond, mikte er vervolgens een krokusbolletje in en vulde
het gat op met zachte zwarte aarde met het idee: zodra de zon zich maar
even laat zien, schieten die krokusjes als pijlen door de zachte aarde
omhoog. Als tevreden landsman keek ik verlangend uit naar het voorjaar
om het resultaat van mijn weloverwogen plantplan te bewonderen.
Als dierenliefhebber wordt rond onze woning nogal wat gevoederd. Aan
de voorkant van ons huis staat een design vogelkastje en ook achterdoor
op het balkon is een voederhok voor alles wat vliegt en desnoods kruipt.
In de wintermaanden is het rond het huis bij gevolg vaak een komen en
gaan van allerlei gevogelte. Ook de eekhoorns laten zich tijdens een dipje
in hun winterslaap af en toe zien. Geen verbazing en al helemaal geen
achterdocht over de regelmatig in de voortuin rond huppelende
eekhoorns. Tot ik opeens dacht: ‘Wat motte die dieren toch hier?’. Even
over het gras gelopen, links gekeken, rechts gekeken en nog had ik niets
in de gaten. Totdat ik dacht: wat is die zwarte aarde in die plantgaten diep
weggezakt. Vermoedelijk wist ik in die ondeelbare gedachtenflits dat er
iets fout was gegaan. En inderdaad. Uit alle plantgaten was de zwarte
aard weggekrabd en waren de krokusjes opgeknabbeld. De zwarte,
weinig volumineuze grond was door de weersinvloeden helemaal
verspreid waardoor het graafwerk nauwelijks opviel.
De afgelopen zomer heb ik enkele krokusjes zien bloeien. Voor het
komende voorjaar heb ik weer nieuwe krokussen gekocht. Maar deze
keer zal ik echt geen herkenbare, met zwarte aarde gevulde plangaten
meer maken. Zelfs een eekhoorn met bril zal de krokusjes nu niet weten
te vinden….Es god bleef.
Paul Notten
Reacties: paulnotten@hetnet.nl. Tel.: 043 – 3645416
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EEN BIJZONDERE OUDEJAARSWANDELING 2008
Op zondag 28 december, een koude maar zonovergoten heerlijke
middag. We vertrokken met een grote groep van 70 mensen aan het
kerkplein. Na de kerst, dagen van goed en vaak ook teveel eten,
drinken en weinig beweging, konden we de benen weer eens
strekken. We zetten er dan ook stevig de pas in.
We wandelden via de
Zonkampweg over het kale
plateaugebied tussen Ulestraten
en Schimmert. De mensen
genoten hier van de mooie
omgeving en de prachtige
vergezichten. Via een veldweg,
de Ulestraterweg en de veldweg
Achter Genoort genaamd,
kwamen we bij een veldkruis
onder een lindeboom op de Klein Haasdalerweg en tevens het hoogste
deel van de wandeling op 140 m NAP. Dit is bij de nieuwe boerderij waar
de koeien in een open schuur staan. Aan onze linkerzijde het Ravensbos,
rechts Genzon en de schoorstenen van DSM. Verder lopend kwamen we
na rechts de Lintjesweg gepasseerd te zijn aan de Swarten Daalsweg.
Deze weg lag ook rechts van ons. Op dit kruispunt gingen we rechtdoor
de Schimmertweg, een smal voetpad. Dit voetpad is het verlengde van de
Klein Haasdalerweg die vroeger de hoofdweg was naar Meerssen en
Maastricht. Bij het veldkruis
onder de beuken gingen we
richting nieuwe boerderij en naar
rechts. Nu een gekke situatie:
deze weg heet in de gemeente
Meerssen de Zwartendalerweg
en in Nuth als de vorige weg
Swarten Daalsweg, deze
veldwegen lopen parallel aan
elkaar. We passeerden eerder
de Swarten Daalsweg op het
grondgebied van Nuth. Nu gingen we al afdalend naar het dal van de
Raarslak waar we zagen dat de graft aan onze rechterzijde wel erg
secuur!! was gesnoeid. Verder doorlopend tot aan het einde van het
weiland aan onze linkerkant, hier is het brongebied van de
Watervalderbeek. We wandelen nu verder naar Waterval waar bij het zien
van de eerste huizen, een mevrouw uit de groep verwonderd roept “Wat is
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het hier prachtig, maar hoe kom je eigenlijk hier in dit mooie gehucht?”
Inmiddels zijn we bij de binnenplaats van Sjang Jaspar op Waterval nr. 8
aangekomen. Hier wacht ons een prettige verrassing, de in kerstsfeer
aangeklede binnenplaats is
voorzien van een gestookte
vuurkorf die al zijn warmte afgeeft
aan de groep. En dan de
heerlijke Glühwein die gretig
aftrek vindt en de inwendige
mens lekker verwarmt.
“Kerstman” Jean Slijpen bedient
iedereen op zijn bekende wijze
terwijl Sjang Jaspar genietend
rondloopt. Van hieruit gaan we in
groepjes van 7 personen de kerststal van buurman Hub Gardeniers
bekijken. Grote bewondering en verwondering van de groep voor het
unieke werk van Hub. Uiteindelijk gaan we weer op weg naar D’n
Haamsjeut waar ons koffie en kerstbrood wacht en waar we nog gezellig
nakeuvelen over de uiterst geslaagde 29e oudejaarswandeling. Tot slot
wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt om deze oudejaarswandeling tot een succes te maken.
Tekst en foto’s:
Fred Erkenbosch.
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WATERWEETJES
Wist u dat…………….
1.- tijdens de kringloop van water er geen enkele druppel van de hele
hoeveelheid water verloren gaat. Water kan men niet vernietigen. Het blijft
altijd bestaan. Alleen de vorm verandert.
2.- blauwalgen bij warm weer ontstaan en vooral voorkomen in zoet,
stilstaand water zoals vijvers en zwemplassen. Bij het afsterven
produceren blauwalgen giftige stoffen, die bij inslikken schadelijk kunnen
zijn voor mens en dier. De stoffen kunnen niet via de huid binnendringen.
3.- palingen in afgesloten wateren over land trekken als ze naar nieuw
water willen. Geholpen door hun slijmachtige huid, trekken ze over
vochtige weilanden tot ze weer water bereiken.
4.- pissebedden hun naam te danken hebben aan hun transpiratie. De
geur komt overeen met de geur van urine. Grappig genoeg plassen
pissebedden niet.
5.- de hooiwagen, een van de beestjes die te vinden is langs de oevers
van meertjes, geen spin is. De hooiwagen lijkt op een spin maar is dat
niet. Hij heeft wel evenveel pootjes, maar bouwt geen web.
6.- de eerste dijken rond het jaar 1000 werden gebouwd langs de kust van
Friesland en Groningen. Daarvoor leefden de mensen in de buurt van de
zee op terpen om zich tegen het water te beschermen.
7.- kikkers graag in helder water wonen. Ze houden niet van een troebele
modder sloot. Daar groeien namelijk weinig waterplanten waar de kikker
zich kan verstoppen. De waterplanten hebben zonlicht nodig om te
groeien. En in een troebele sloot schijnt de zon niet zo ver.
8.- water zichzelf kan schoonmaken omdat er bacteriën in het water zitten
die het vuil in het water opeten. Maar als er te veel afval in het water komt,
gaat het mis. Dan lukt het niet meer.
9.- riet water zuivert. Tussen de wortels van rietplantjes leven bacteriën
die rommel uit het water opeten. Die bacteriën hebben daar zuurstof voor
nodig. Door de holle rietstengels zit er genoeg zuurstof in de waterbodem.
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10.- water de enige stof is die in drie gedaantes gevonden kan worden op
aarde. Namelijk vast (ijs), vloeibaar (water) en gasvormig (waterdamp).
11.- ijs lichter is dan water. Water bevriest onder 0oC, maar wanneer de
temperatuur daalt tot 4oC, gaat water uitzetten, waardoor de dichtheid
lager is. Wanneer twee stoffen met elkaar vermengd worden, zonder dat
de een in de ander oplost, zal de stof met de laagste dichtheid op de
andere stof gaan drijven. In dit geval zal ijs op water gaan drijven, omdat
het water een hogere dichtheid heeft.
12.- wanneer stoffen bevriezen, de moleculen dichter bij elkaar komen,
behalve bij water.
13.- 1 liter water net iets meer dan 1 kilogram is. 1 liter water is 1,01
kilogram.
14.- er 554 miljoen kubieke kilometer aan water is op de wereld.
15.- 80% van het water op aarde bestaat uit oppervlaktewater: oceanen,
ijs, meren en dergelijke. De andere 20% bestaat of uit grondwater of uit
atmosferische waterdamp.
16.- water een mensenleven kan doen over het reizen van 1 kilometer.
17.- warm water sneller bevriest dan koud water. Hoe dit komt weet men
niet precies. Er zijn een aantal theorieën over. Eén ervan is de theorie dat
door de warmte de stof die het bevriezen van water vertraagt door de
warmte verdampt.
18.- een mens per dag minimaal 40 liter water nodig heeft. 5 liter is het
absolute minimum. Een Nederlander verbruikt gemiddeld zo’n 126 liter per
persoon per dag. Amerikanen denken 700 liter nodig te hebben en in
Gambia ligt het gebruik op gemiddeld 4,5 liter.
19.- iedere Nederlander zo’n 126 liter water per dag verbruikt. 40% wordt
gebruikt om jezelf te wassen, 27% om het toilet door te spoelen en 24%
voor de was en afwas.
20.- kraanwater 57 keer getest wordt, voordat het uit de kraan komt.
Flessenwater daarentegen ondergaat 15 testen. Bron- en tafelwatertjes
hoeven zelfs helemaal niet te worden getest. In heel Europa zijn de
normen voor flessenwater lager dan die voor kraanwater in Nederland.

33

21.- je ook van water een overdosis kunt nemen. Als je 20 liter water
achter elkaar opdrinkt, zwellen je hersens op waardoor je duizelig wordt,
hoofdpijn krijgt, misselijk en verward wordt. Daarna raak je in coma en zul
je uiteindelijk sterven.
Jean Slijpen
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Gewoon bijzonder:
Boterbloem, Klein Hoefblad, Paardenbloem
Dit jaar is het Darwin jaar: 200 jaar geleden werd hij geboren, 150 jaar
geleden verscheen zijn beroemdste boek “De oorsprong der
soorten” (On the origin of species). In dit boek legde hij de evolutie
van soorten uit: planten (of dieren) van één soort zijn allemaal een
beetje verschillend. Als de omstandigheden veranderen (bijv. het
wordt droger) zullen sommige planten kunnen overleven omdat ze
toevallig net de goede eigenschappen hebben voor die veranderende
omstandigheden. Veranderen de omstandigheden nog verder (het
wordt nog droger) dan zullen de planten nog meer “opschuiven” en
op een gegeven moment herkennen we de oorspronkelijke plant
amper meer.
Evolutie
Zo denken we, (te) kort samengevat, dat de evolutie werkt en Darwin was
de eerste die dit bedacht. Belangrijk voor de evolutie is dat de
omstandigheden langzaam veranderen en daarbij steeds ongeveer
dezelfde kant op gaan want in de evolutie gaan de ontwikkelingen heel
langzaam.
En zoals gezegd: er moeten verschillen zijn tussen de verschillende
planten van één soort en die verschillen moeten min of meer erfelijk zijn.
Om die erfelijke verschillen te laten ontstaan is seks bedacht: twee
planten sturen ieder de helft van
hun chromosomen de wereld in,
de een als stuifmeel en de ander
in het vruchtbeginsel. Samen zijn
ze weer compleet en kunnen ze
een zaadje vormen waaruit een
nieuwe plant kan groeien die
anders is dan de beide ouders
en die waarschijnlijk anders is
dan alle broertjes en zusjes.
Goed bedacht van Darwin en
meestal werkt het ook zo. Ja
meestal, maar sommige planten
vinden dat het ook anders kan.
Heel gewone planten doen wat
dit betreft heel bijzondere
dingen. Gelukkig wist Darwin dit
niet.
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Boterbloem
In Nederland hebben we een tiental soorten boterbloemen die misschien
niet allemaal in Zuid-Limburg voorkomen maar waarschijnlijk wel allemaal
in de provincie Limburg. Daarnaast hebben we nog een aantal planten die
wel officieel Ranunculus heten maar die wij niet boterbloem noemen zoals
het speenkruid en de waterranonkels. Een grote familie dus en zoals
vaker met grote families: het is soms moeilijk om alle familieleden uit
elkaar te houden. Sommige boterbloemen beginnen vrij zeldzaam te
worden in Nederland, maar zo op het oog zijn boterbloemen nog heel
gewoon. Je vindt ze meest op wat vochtige plekken die niet teveel
begraasd worden.
Alle boterbloemen doen hun best om het “schoteltje” van de bloem
horizontaal te houden. De reden is dat boterbloemen niet helemaal
afhankelijk willen zijn van insecten voor de bestuiving. Bij regen blijven de
bloemen open en de bedoeling is om daarin een druppel op te vangen. In
die druppel gaan de stuifmeelkorrels drijven en als de druppel verdampt
kunnen die de stamper bevruchten. Dit is zelfbestuiving en planten
moeten zoals gezegd de voorkeur geven aan kruisbestuiving. Maar
boterbloemen bloeien al vrij vroeg als er nog weinig insecten zijn en
bovendien hebben boterbloemen maar weinig nectar. Misschien is
zelfbestuiving dan toch beter dan (vergeefs) wachten op een bijtje. Maar
Darwin zou er niet blij mee zijn geweest als hij het geweten had.
Men heeft ook wel gedacht dat het schoteltje van de boterbloem met zijn
glanzende binnenkant werkte als een holle spiegel. Het hart van de
boterbloem zou daardoor warmer zijn dan
de omgeving en zo insecten aantrekken.
Of het waar is weet ik niet, maar de spiegel
werkt wel. Als je een foto maakt meet de
camera de hoeveelheid licht en past
daarop sluitertijd en diafragma aan, maar
als je de boterbloem dichtbij probeert te
fotograferen “spiegelt” het glanzende
schoteltje. De camera houdt daar blijkbaar
onvoldoende rekening mee en op zeker de
helft van de foto’s is de binnenkant van de
bloem overbelicht!
Klein hoefblad
Als u dit leest zijn er misschien al
boterbloemen maar zeker zijn er de kleine
zonnetjes van het klein hoefblad, een van
de eerste bloeiers in ons land en een veel
voorkomende plant in Zuid-Limburg.
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Bijzonder is het feit dat bij klein hoefblad de bloemen verschijnen vóór de
bladeren, men noemde dit vroeger ‘de zoon vóór de vader’. Klein hoefblad
bloeit nog vroeger dan de boterbloem en heeft dus nog meer last van het
gebrek aan insecten. Klein hoefblad wacht dus ook niet af of er wel of niet
een insect langs komt. De plant begint gewoon te bloeien en omdat het
een composiet is staan in ieder hoofdje een heleboel bloemen. Als er
geen insect langs komt schudt de wind de bloemen wel flink door elkaar
en dan is er een goede kans dat er een stuifmeelkorrel op een stamper
terecht komt. Die zal waarschijnlijk van hetzelfde bloemhoofdje komen en
dan is er geen kruisbestuiving maar zelfs als de stuifmeelkorrel van een
ander bloemhoofdje komt is er een grote kans dat het geen
kruisbestuiving is. Klein hoefblad is namelijk erg sterk in ondergrondse
uitlopers en het naburige bloemetje is waarschijnlijk van dezelfde plant.
Nog een manier om je voort te planten zonder kruisbestuiving.
Het lijkt er op dat Darwin niet alles voorzien heeft. Dat hoeft natuurlijk ook
niet, daarna moesten de biologen ook nog wat te doen hebben. De
conclusie moet waarschijnlijk zijn dat vroegbloeiende planten zich wel
houden aan de regels van de evolutie met seksuele voortplanting en zo.
Maar, als de omstandigheden gaan veranderen en de evolutie ‘gaat
werken’ moet er natuurlijk wel klein hoefblad groeien want anders kan het
plantje helemaal niet evolueren. Dus als er weinig insecten zijn moet je
iets anders bedenken om je voort te planten. Dan maar geen
kruisbestuiving, met zelfbestuiving heb je in de evolutie misschien minder
kansen maar als je er niet bent heb je zeker géén kansen.
Paardenbloem
Paardenbloem ja, een heel bijzondere bloem. Het valt niet op maar soms
is een paardenbloem een van de meest aparte planten van ons land. Er
staan wel enkele soorten paardenbloemen op de rode lijst, maar er zijn
soorten die veel aparter zijn en die er niet op staan. Het is dus duidelijk
dat de paardenbloem de botanici voor problemen zet.
In Zuid-Europa gedragen de paardenbloemen zich normaal: ze hebben
gewoon stampers en meeldraden, vormen stuifmeel en de insecten
zorgen voor kruisbestuiving. Zo hoort het, volgens Darwin. Maar in ons
land en in de rest van Noord-Europa, doen de paardenbloemen dat niet.
Bijna alle paardenbloemen hier hebben drie sets chromosomen terwijl
normale planten er twee hebben en een enkele keer vier of acht. In
stuifmeel en in het vruchtbeginsel zit maar de helft van het aantal
chromosomen, meestal dus maar één set en na bevruchting weer twee.
Zuid-Europese paardenbloemen doen het ook keurig zo. Maar een aantal
van drie sets chromosomen kun je moeilijk netjes splitsen en dat lukt onze
paardenbloemen dan ook maar heel zelden. Maar niet getreurd, onze
paardenbloemen doen het gewoon zonder bevruchting!
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Dat betekent dat alle nakomelingen van één paardenbloem exact
hetzelfde zijn en dat ze niet kruisen met andere paardenbloemen! Voor
botanici is dit zo ongeveer de definitie van een soort en dat kan eigenlijk
niet zo. Op deze manier hebben we minstens honderd soorten
paardenbloemen in ons land en er komen er nog steeds bij! Een enkele
keer lukt het namelijk een van “onze” paardenbloemen om stuifmeel te
maken met daarin 2 sets chromosomen. Als dat stuifmeel er in slaagt een
“gewone” paardenbloem te bevruchten (langs de rivieren komen die nog
voor) ontstaat er een nieuwe paardenbloem met 3 sets chromosomen en
die doet het weer zonder bevruchting! Volgens Darwin moet
kruisbestuiving veel beter werken. Nog beter, verzucht de boer misschien,
onze paardenbloemen zijn misschien bijzonder en soms zeldzaam, maar
we hebben er in ieder geval genoeg. Gelukkig had Darwin nooit gehoord
van chromosomen en dergelijke want van onze paardenbloemen zou hij
grijze haren hebben gekregen. Maar hij hoeft zich niet te schamen, eerlijk
gezegd begrijpen de hedendaagse biologen ook niets van het hoe en
waarom van die hele gewone paardenbloem. Heel gewoon, maar heel
bijzonder.
Jan van Dingenen
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VENEL NATUURBEHEER
De betekenis van de naam Venel is een jaarlijks terugkerende vraag
als coördinator Jo Frenken tijdens de algemene ledenvergadering
verslag doet van de in het voorbije jaar uitgevoerde activiteiten van
deze werkgroep. Ik leg ‘t graag nog een keer uit. Venel betekent
Vrijwillig Educatief Natuur en Landschapsbeheer. Een hele mond vol,
wees niet ongerust u hoeft dit niet te onthouden, sterker nog vergeet
’t maar want bestuur en coördinatoren hebben onlangs besloten de
Werkgroep Venel om te dopen in Werkgroep Natuurbeheer. Een meer
aansprekende naam voor deze werkgroep en een naam die de
doelstelling duidelijker uitdraagt.
De werkgroep is momenteel actief in
twee projecten te weten, onderhoud aan
een tweetal poelen in Waterval en het
beheer van een vijftal
hoogstamfruitbomen op een grondstuk
van Waterleiding Maatschappij Limburg,
eveneens in Waterval.
Zaterdag 21 februari jl. werden
werkzaamheden verricht aan beide
projecten. ‘s Ochtends werd met
vereende krachten gewerkt aan het
“openleggen” van een van de genoemde
poelen. In de namiddag aan het
onderhoud in de “hoogstamboomgaard”.
Beide poelen waren door de begroeiing
aan het zicht ontrokken en lagen door
hoge houtopslag nagenoeg geheel in de
schaduw. Het initiatief tot het
“openleggen” van de poelen in het
belang van de amfibieën ligt bij Wim
Derks, coördinator van onze werkgroep
Amfibieën. Wim heeft zich namelijk
samen met vrouw Els aangesloten bij een Poelenwacht die weer het
initiatief is van stichting IKL (Instandhouding Kleine
Landschapselementen). Samenwerking is hier het toverwoord;
samenwerking tussen diverse al dan niet in een IVN werkgroep actieve
enthousiaste natuurliefhebbers, lees vrijwilligers en een
beroepsorganisatie, met een gemeenschappelijk doel: het in stand
houden van kleine landschapselementen en daarmee het creëren van zo
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optimaal mogelijke omstandigheden
t.b.v. het beschermen en in stand
houden van onze inheemse Flora en
Fauna.
Focus je op IVN-Ulestraten dan zie je
een samenwerking tussen de diverse
IVN-groepen. Zo heeft de
gezamenlijke jeugdgroep van IVN Ulestraten & Meerssen al in 2008
samen met de werkgroep Amfibieën
en met behulp van door IKL
beschikbaar gestelde
gereedschappen, een eerste aanzet
gegeven voor het “openleggen” van
deze poelen.
Op 21 Februari jl. is hier door een
groep IVN mensen navolging aan
gegeven. De inmiddels aan zonzijde
opengelegde poel zal komende jaren
in zijn ontwikkeling en die van de poel- en
oeverbewoners nauwgezet gevolgd worden
door de Werkgroep Amfibieën en
Poelwachters. De bevindingen zullen t.z.t.
ongetwijfeld met jullie gedeeld worden in dit
blad.
In de namiddag van de 21e februari was het
de beurt aan de hoogstamfruitbomen op het
WML-weike . Een drietal hoogbejaarde
“Franse Zoere” (= oud appelras) hadden
dringend onderhoud nodig. Jarenlang was
er geen onderhoud meer gepleegd aan deze
oudjes, die flink gehavend zijn door weer en
wind. Wil je deze cultuurmonumenten
zolang mogelijk in stand houden dan is
“ingrijpen” dringend nodig. Een gefaseerde
aanpak is hier echt noodzakelijk om de
bomen langzaam terug te brengen naar de
goede verhoudingen teneinde te voorkomen
dat ze door te hoge kruinen en te lange
gesteltakken zullen omwaaien of uitbreken
bij storm of windvlagen.
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De doelstelling in deze is de landschappelijke en ecologische functie van
deze miniboomgaard te behouden. De eerste stap is gezet ,een viertal
vrijwilligers van Hoogstambrigade “De Brindil”, Theo Hoogakker
(medewerker IKL), de mensen van onze werkgroep Natuurbeheer en
ondergetekende hebben, m.b.v. het IKL-materieel voortvarend werk
verricht. Zowel de oudjes als de twee jonge bomen zijn onderhanden
genomen.
Nadat Wim Ghijsen de leden van de Hoogstambrigade (Gerard, Jean,
Jack, Guus) en Theo Hoogakker van IKL, bedankte voor hun geweldige
inzet werd er door Jo Frenken ter afsluiting nog een dröpke geschonken
op de succesvolle samenwerking en de goede afloop. Vermoeid maar met
een goed gevoel keerde iedereen huiswaarts.
Jean Slijpen
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NATUURWEETJES
Kwajongen in het bos

Wie in het bos jongensachtig gefluit hoort, kan er vrijwel zeker van zijn te
doen te hebben met een boomklever. Deze musgrote blauwgrijze vogel
met rossige borst lijkt op een kleine specht. Meestal zit hij in de kruin van
beuken en eiken en kost het moeite hem te vinden. Met zijn sterke snavel
klopt hij stukjes schors los op zoek naar overwinterende insecten.
Moeiteloos hipt hij langs de stammen omhoog en ook omlaag. Hij bezoekt
ook vogelvoertafels
Rare snuiter

De hazelnootboorder is een snuitkever met een opvallend lange snuit, die
van de zaden van de hazelaar leeft. Ze legt haar eitje in de noot wanneer
de vruchtwand nog zacht is. De larve ontwikkelt zich in de noot en leeft
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van het nog jonge vruchtvlees. In de herfst knaagt de volgroeide larve zich
uit de (inmiddels afgevallen) noot. Let er maar eens op bij het zoeken naar
hazelnoten: sommige hebben een rond gaatje. De larve verpopt zich
vervolgens in de bodem. De kever komt in het voorjaar uit de pop.
Torenvalken op het vrijerspad

Wandelaars in bos en veld worden soms opgeschrikt door een schel
"kikikiki-ki..." Dat is de roep van de torenvalk, onze gewoonste roofvogel.
Mannetje en vrouwtje cirkelen boven de bomen bij hun paringsvoorspel.
Torenvalken maken zelf geen nest. Ze gebruiken oude kraaiennesten en
tegenwoordig ook grote nestkasten. Die zijn speciaal voor hen
opgehangen in singels en langs polderwegen en ook wel op palen
geplaatst, als er weinig bomen zijn. Serieus gepaard wordt pas in april.
Padden op pad
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Padden leven zowel in het water als op het land. Het water zoeken ze
voornamelijk op om er te paren en eieren te leggen. In deze tijd van het
jaar trekken ze van overal vandaan naar hun vaste paarplaatsen. Soms
moeten ze er een reis van een paar kilometer voor ondernemen. Padden
trekken in het donker. Omdat ze daarbij veel verkeerswegen moeten
oversteken, worden er onderweg heel veel doodgereden. IVN-ers en
andere vrijwilligers helpen ze door ze op te vangen en over de wegen te
zetten. De zogenaamde Paddenoverzetacties.
Jean Slijpen
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JAARVERSLAG 2008 WERKGROEP PLANTEN
Voor de cursisten, die in 2006 hadden deelgenomen aan de cursus “Wilde
bloemen en planten” werd een aanvullende excursie georganiseerd. In
2006 was sprake van een extreem koud voorjaar en in 2007 van een
uitzonderlijk warm voorjaar. Het gevolg hiervan was dat met name de
voorjaarsbloeiers niet goed tot hun recht konden komen. Medio april 2008
werden alle oud cursisten uitgenodigd voor een excursie op 24 april. Het
weer was prima. Gestart werd bij de bron aan de St. Catharinastraat, om
vervolgens over het pad aan de boszijde van het opvangbassin verder te
lopen via de voorzijde van het kasteel Vliek en van daaruit naar het ten
westen daarvan gelegen beukenbos, althans dat was de bedoeling.
Omdat dit jaar sprake was van een “normaal” voorjaar bleek al gauw dat
in de omgeving van het bassin zoveel te zien was, dat de geplande route
wegens tijdgebrek al ter hoogte van het kasteel beëindigd moest worden.
Liefst 59 plantensoorten werden op deze korte route gesignaleerd, dit
uiteraard met de hulp van onze deskundigen Martha en Annie.
Op 4 juni 2008 werd een, voor iedereen toegankelijke, excursie naar het
Gerendal bij Oud Valkenburg gehouden. Dit dal is waarschijnlijk een van
de beroemdste bloemendalen van ons land. Dankzij de kalkrijke bodem
groeien er talloze bijzondere planten. Onder leiding van de heer Jussen
(ex medewerker van
Staatsbosbeheer) leerden de 22
deelnemers van alles over het
ontstaan, de structuur, het
onderhoud e.d. van het dal en in het
bijzonder van de ruim 20 soorten
orchideeën die er voorkomen. De
meeste zijn te vinden in de ter
hoogte van de schaapskooi gelegen
orchideeëntuin. Jammer was het dat
het net bij aankomst van de groep bij
de tuin begon te regenen.
Verder is assistentie verleend o.a. bij
wandelingen, bij de stand van het
IVN op de jaarmarkt te Meerssen en
bij de jeugdgroep Meerssen /
Ulestraten.
De coördinator,
Wil Dohmen
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zaterdag 21 maart:
Activiteit Jeugdgroep samen met IVN en andere verenigingen
Onderwerp: Opschoonactie van de natuur
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen/Bestuur Ulestraten
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639/3644976
Woensdag 1 april:
IVN - dialezing
Onderwerp: Water nader bekeken
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644976
Zondag 5 april:
Lentewandeling langs de oostelijke Maashelling
Vertrek: 14.00 u Raadhuisplein Cadier & Keer
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 11 april:
Activiteit Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Onderwerp: Meehelpen op een zorgboerderij
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 6 mei:
IVN-Avondwandeling
Onderwerp: Natuur anders beleven; aarde, water, lucht, vuur.
Vertrek: 19.30 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3643740
Zaterdag 9 mei:
Avondactiviteit Jeugdgroep
Onderwerp: Vleermuizen
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Vertrek: 20.00 uur Natuur Historisch Museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 3 juni:
IVN-Avond
Onderwerp: Zoogdieren
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut Info: 043 - 3644976
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Zondag 7 juni:
Fietstocht door het Limburgse land
Vertrek: 11:00 u Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644426
Zaterdag 13 juni:
Seizoenafsluiting Jeugdgroep
Onderwerp: Insecten en andere kleine beestjes
Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Zondag 14 juni:
Ochtendexcursie
Onderwerp: 3 groeves in Berg en Terblijt
Vertrek 9.30 uur kerk Ulestraten.
Vertrek 10.00 uur kerk Berg & Terblijt
Info: 043 – 3643740
Woensdag 17 juni:
Late avondwandeling
Onderwerp: Avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 uur kerk Ulestraten .
Info: 043 – 3643740
Zondag 21 juni:
Middagwandeling door Maastricht
Vertrek: 14.00 u Plein 1992
Centre Ceramiek, Maastricht
Info: 043 – 3644647
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders
vermeld.
Wij heten u van harte welkom op onze activiteiten en wensen u alvast
veel plezier! Voor meer info zie t.z.t. de plaatselijke weekbladen en
onze website: www.ulestraten.ivn-limburg.nl
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep 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

48

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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