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VAN DE BESTUURSTAFEL
Voor velen onder ons zit de vakantie er weer op. U hebt veel nieuwe
indrukken kunnen verwerken, waarschijnlijk ook op natuurgebied.
Wellicht bent u onder de indruk van de opgedane ervaringen. Deel
het ons eens mee of nog beter, zet uw ervaringen eens op papier en
geef het door aan onze redactie.
Gevoelens van mensen zijn nooit geheel te peilen, sommigen
spreken van een goede zomer, anderen van een waardeloze zomer.
Maar een ding is zeker, de natuur is uniek en laat ons zien wat wij
willen zien. Alles groeide en bloeide enorm. Als natuurliefhebber
weet een ieder zijn of haar moment eruit te kiezen. Wij kijken
reikhalzend uit naar wat het nieuwe seizoen ons weer zal brengen.
De natuur houdt ons altijd bezig, zowel met zijn mooie momenten als
met zijn minder mooie. Alhoewel zijn er wel minder mooie?
Wij IVN-ers zijn gezegend met een pracht hobby. Wij raken nooit
uitgekeken of -geleerd. Ervaringen zijn telkens weer anders. Waarnemen,
sporen zoeken, determineren, plaatsen van nestkasten en voederplaatsen, ervaringen uitwisselen met andere natuurliefhebbers etc. Natuur
verveelt nooit!
De Cursus Kaart, Kompas en GPS-systeem gaat in oktober van start. Er
hebben zich voldoende deelnemers aangemeld. Gezien het feit dat wij de
cursusleiders persoonlijk kennen en het binnen de afdeling Maastricht een
groot succes was, nemen wij aan dat de cursus ook voor onze afdeling
succesvol zal verlopen. Meer gegevens vindt u elders in deze Haamsjeut.
De Nectar-Kroegentocht trok 43 deelnemers, ondanks de vele festiviteiten
die in onze gemeente plaatsvonden. Een mooi resultaat, wij behoorden tot
de gemiddelden van de afdelingen in onze provincie.
Diverse bestuursleden namen deel aan verschillende vergaderingen van
gemeente-, regio- en districtsoverleg.
Ook hebt u kunnen constateren dat IKL, Staatsbosbeheer en andere
Natuurorganisaties veel werkzaamheden hebben verricht ter
voorbereiding op de komst van de ecoducten in onze gemeente. Onze
verwachtingen zijn hoog gespannen!!
Op 6 september zal onze jeugdgroep meewerken aan de milieumarkt,
gesteund door enkele volwassenen.
Ook willen wij u attenderen op de Groene maand September. Er zijn
mooie wandelingen gepland. De jeugdgroep heeft weer een mooi
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programma voor het nieuwe seizoen opgesteld. Landelijk zal er veel
publiciteit zijn en aandacht worden gevraagd voor de Groene maand.
Houd hiervoor ook de regionale pers in de gaten.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de
maand?
Ontmoeten wij u weer op onze cursussen, wandelingen, presentaties,
fietstochten en andere activiteiten?
Tot ziens en/of horens,
Namens het bestuur,
Frans Passier.
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OPMERKELIJK
Ik wil toch maar eens wat (opmerkelijke) natuurbelevenissen uit
eigen tuin met jullie delen.
Kingfisher
In onze tuin hebben we ooit een kleine vijver aangelegd en er een aantal
goudvoorntjes ingezet. Deze gedijen de laatste twee jaar goed; er was
zelfs sprake van een explosieve geboortegolf. Rond november zwommen
er wel 100 jonge visjes van zo’n 4 à 5 cm rond. Opmerkelijk en leuk om te
zien. Dan meldt zich een blauwbruine schicht in onze tuin, ons
achterlatend met de vraag: wat was dat voor een vogel? Toen ik enkele
dagen later thuiskwam van m’n werk wist mijn vrouw me te melden dat de
ijsvogel onze vijver had bezocht en sterker nog hij viste er enkele kleine
visjes uit. Vanaf dat moment zijn we natuurlijk gaan opletten en hebben
gedurende een aantal weken regelmatig van een fraai schouwspel mogen
genieten.
Een ijsvogel heeft, zoals bekend,
hoogte nodig om te duiken naar
de begeerde prooi. Doorgaans
gebruikt hij hiervoor een boven
het water hangende tak. Daar er
bij ons geen overhangende
takken aanwezig zijn maakte hij
gebruik van een andere
techniek. Ons vijvertje is
omzoomd met handgrote keien.
Vanaf deze keien lokaliseerde hij
zijn prooi, vervolgens vloog hij
zo’n 40 cm omhoog en dook dan
het water in om er met een visje
uit te komen. Om zijn maal te verorberen ging hij dan weer op een kei
zitten waarbij hij het visje op de bekende manier liet kennismaken met de
hardheid van graniet. Daarna verdween vislief bewusteloos of dood in
Kingfisher’s (zo noemen ze hem in Engeland) keelgat. Opmerkelijk was
dat de omschreven techniek aanvankelijk wel vaak een misser opleverde.
Gaandeweg werd hij echter bedrevener.
Vanaf begin december hebben we hem niet meer waargenomen. Reden
is waarschijnlijk het feit dat er toen nog slechts enkele exemplaren van de
school jonge vissen over was. Helaas is het me niet gelukt om een
duidelijk plaatje te schieten van deze schuwe gevleugelde vriend, dat
plezier gunde hij me kennelijk niet.
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Over schuw gesproken
Dit voorjaar besloot het echtpaar
Winterkoning domicilie te kiezen in een
kleine witte nestkast die als decoratie, op
zo’n 1,5 m. van de keukendeur, onder onze
terrasoverkapping hangt. Tijdens de
nestbouw maakten wij in verband met het
slechte weer nog geen gebruik van het
terras waardoor de bouwfase ongestoord
kon verlopen. Tijdens het aanvliegen
maakten ze dan gebruik van de rugleuning
van de terrasstoel die het dichtst bij het
kastje staat. Gedurende het broeden wordt
er maar beperkt aan- en afgevlogen en was
er sporadisch een probleem voor de
beestjes als er gewisseld moest worden en
een van ons met boek of krant op het terras
zat. Toen er jonkies waren en er van s’morgens vroeg tot s’avonds laat
gevoerd moest worden ontstonden er precaire situaties. Bedelende,
hongerige kids en je kunt niet aanvliegen omdat familie Slijpen onder je
stulpje zit te genieten van de maaltijd in een heerlijk voorjaarszonnetje.
Dreigen werkt dan niet en uiteindelijk na rijp beraad wordt het dan maar
gewoon aanvliegen over onze hoofden (+/- 40 cm). De aanvankelijke
schuwheid werd dus noodgedwongen aan de kant gezet; de alertheid
neemt hierdoor echter wel toe. Een apart schouwspel was het moment
van uitvliegen en de periode die daaraan vooraf ging; het jonge grut
moest er echt uitgelokt worden. Uiteindelijk hebben ze alle vier het
luchtruim gekozen en zijn samen met pa en ma de wijde wereld
ingetrokken, waarna wij weer baas op eigen terras konden zijn.
Drukke koekoek
Deze opmerkelijke waarneming heeft niks te maken met de zijn eigen
naam roepende zomergast Cuculus canorus maar met de bouwkundige
koekoek aan ons huis; overigens vroeger noemden we zo’n uitbouwsel
volgens mij gewoon “Keldergaat”. Ergens in de maand juni ontdekten wij
dat het wel erg druk was in onze koekoek die afgedekt is met een rooster.
Normaliter huizen hier alleen spinnen. Na enkele malen tellen waren we
het er over eens dat er 11 jonge padden, een kikker en een salamander,
in de ongeveer 1 meter diepe put verbleven.
Deze zijn er tijdens hun nachtelijke (foerageer)tochten stuk voor stuk
ingekukeld. Daar het nogal wat moeite kost om de rooster en het gaas te
verwijderen om ze er persoonlijk uit te bevrijden heb ik er een lat van 2 bij
2 cm schuin ingezet in de hoop dat ze voldoende acrobatische kwaliteiten
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hadden om er op eigen kracht uit te klimmen. En jawel hoor, enkele dagen
later waren ze allemaal vertrokken.
Ooievaars
Zondag 2 Augustus werd ik vanaf zijn racefiets gebeld door zwager Jan
die mij attendeerde op een tweetal ooievaars die op een stoppelveld nabij
de Schimmertse watertoren waren neergestreken. Met gezwinde spoed,
gewapend met camera naar de plaats delict vertrokken. En inderdaad ze
stonden er nog; een schitterend, opmerkelijk gezicht in onze contreien!
Vlug een leuk plaatje schieten voor in D’n Haamscheut leverde plotseling
stress op toen bleek dat de batterijen leeg waren; gelukkig lag er nog een
reservesetje in de auto. Toen deze waren “gestoken” en ik weer bijna in
stelling was, meende een al te enthousiaste trimfietser in fel geel-zwart
trainingstenue het stoppelveld te moeten oplopen om een foto van wat
dichterbij te maken. U raadt het al de ooievaars gingen op de wieken. U
moet het dan ook doen met bijgaand plaatje dat ik nog net heb kunnen
schieten.

Tortel zonder vliegbrevet
Op een warme namiddag in juli werden we op ons terras verrast door een
jonge Turkse Tortel die wel kon ’lopen’ maar nog nooit van vliegen had
gehoord. Daar ze haar ouders kwijt was zocht ze kennelijk naar menselijk
gezelschap. Het betrof hier vermoedelijk een (te vroeg) uit het nest
“gevallen” exemplaar. Mijn poging om haar iets te laten drinken
waardeerde ze niet. In de hoop nog wel iets van de “ouderlijke macht” te
vernemen heb ik haar maar in een hoekje laten zitten. De vraag hield me
bezig hoe dat in de komende avond en nacht zou verder moeten als kat
en steenmarter ten tonele verschijnen? Omdat ze maar onder de tafel en
terrasstoelen bleef “rondsjravele” en ze bijna onder de voet werd gelopen
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heb ik haar op een rustiger plekje in de tuin gezet. Ruim een uur later
hoorde ik de aanwezigheid van twee Turkse Tortels, de ouders dus. Het
was echter een ontmoeting van korte duur waarin het leek of de
“gevallene” werd meegedeeld dat zij niets meer voor haar konden
betekenen in deze situatie, om vervolgens weg te vliegen. Toen er een
half uur nadien niemand meer was geweest heb ik het beestje opgepakt
en in een kleine voertafel gezet zodat ze beschut was tegen zon en een
enigszins veilig onderkomen had. Tot mijn verbazing verscheen zo’n 1,5
uur later een van de ouders die probeerde haar uit dat onderkomen te
lokken om haar te voeren. Maar goed, als je niet vliegen kunt is dat
natuurlijk geen optie. De ouder vloog wel op het dak van de voertafel
maar durfde het niet aan om naar binnen te gaan en haar kroost te
voeren. Ik heb toen besloten een dwarslatje van de voedertafel te
verwijderen waardoor ook een groter formaat vogel vrij naar binnen kon.
Moeder duif had mij vanuit een hoge spar gadegeslagen en ging na een
kleine tien minuten over tot de gewenste actie namelijk het voeren van het
jong. Na een dag of vier verblijf en stevig voeren door de ouders was onze
“gevallene” vliegklaar en heeft het luchtruim gekozen. Nu verblijft ze nog
regelmatig in onze tuin en omstreken.
Waterleed
Behalve een uitgeputte bosmuis die we van de verdrinkingsdood hebben
moeten redden en een jonge sperwer die meende dat je midden in een
vijver kunt landen om te drinken heb ik niks opmerkelijks meer te melden
vanuit onze tuin.
Bosuil
Wel zag ik in De Sauveurstraat op 20/08/2008 rond 22.00 uur een bosuil
komen aanvliegen, die vervolgens in een eik ging zitten om een minuutje
later weer verder te jagen in de achtertuinen van de tegenoverliggende
woningen.
Vuursalamanders
Verder kreeg ik een melding met foto van
familie Vrancken uit Geulle; hun
waarneming betrof een dertigtal
vuursalamanders in het Bunderbos op
22/08/2008, tijdstip 21.30 uur.
Jean Slijpen
P.S. stuur uw natuurbelevenissen ook eens op naar onze redactie.
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EEN BOOM OPZETTEN OVER ……… DE BOOMKIKKER
De cursus amfibieën is in mei van dit jaar afgerond met een excursie
naar de Doort in Echt, het leefgebied van de boomkikker. De
expeditie heeft in de late avonduren plaats. Zolang het licht is geeft
de boomkikker niet thuis. Voor Riekie en mij begon het uitstapje al in
de middaguren want we moesten die dag toevallig naar een
bijeenkomst van oud collegae van mij in Roermond. Dus, alles werd
ingepakt tot en met aangepaste kleding en schoeisel voor de tocht
door het eigenlijk altijd vochtige, soms moerassige terrein.
Zoals gebruikelijk werd het in Roermond wat later en moesten we op
eigen gelegenheid de Doort in Echt zoeken en daarna de groep. Beide
doelstellingen worden bereikt. Na amper een kwartier struinen op goed
geluk komt de groep cursisten ons al tegemoet. Want, dit zij voor niet
ingewijden nogmaals vermeld, voor het zien en/of horen van de
boomkikker moet het (bijna) donker zijn. Om dat te bereiken heeft de
groep al een wandeling in het gebied gemaakt en de nachtegaal gehoord.
Op herhaling
Jaren geleden was ik bij een
andere zoektocht naar de
boomkikker al eens in de Doort
geweest. Toen hadden we daar
alleen maar stilte gehoord. En
die is oorverdovend in de Doort.
Dus, mijn gemoed is toch
enigermate gevuld met twijfels
en ongewild denk ik: ‘’t waor
niks en ’t weurt niks!” Fout dus.
Nauwelijks in groepsverband
vertrokken richting de met water
gevulde leemkuilen of we horen
al enkele verspreide
boomkikkers in de verte. Het geluid van een boomkikker lijkt wat op het
raspende geluid dat bij Zuid Amerikaanse muziek gemaakt wordt op ‘een
langgerekte deegrol met kleine uitsteeksels’. Het geluid van de
boomkikker is tot op meer dan een kilometer afstand te horen. Het
enthousiasme in onze groep stijgt gelijk naar een kookpunt. In de
pakkende stilte van het broekgebied worden we gemaand tot nog meer
stilte. Achter elkaar, als een militaire colonne, lopen we door richting
geluiden; in een van de vele natte weiden met bosjes en houtwallen
vlakbij enkele kraakheldere poelen hebben we op de plaats rust gemaakt.
9

De opmaat
Stilletjes hebben wij daar wat rond geparadeerd in kleine groepjes of
solitair. Bij ons allen toch de vraag: hoe loopt dit af? De stemming onder
de aanwezigen is goed want zo af en toe laat deze of gene kikker zich
horen, nu eens links van ons, dan weer uit een andere richting maar
verder af. Enkele groepsleden zitten gehurkt aan de waterkant als willen
ze een voorbeeld zijn voor de boomkikkers. Een ander is met een
geconcentreerde zoektocht in het hoge gras bezig. Dan opeens, alsof
Herbert von Karajan, pardon, Kikkerjan met een weids gebaar het begin
van de muziekuitvoering heeft aangegeven, klinkt vanuit alle richtingen
het raspende geluid van vele kikkers. Dat geluid maken de mannetjes die
een kwaakblaas onder de kin hebben; de kwaakblaas is roze van kleur.
Inderdaad, een strijkorkest. De kikkergeluiden zijn niet eenvormig; er is
verschil in toonhoogte en sterkte. Wat de kikkers niet weten is dat we ze
een beetje gefopt hebben. Wat is het geval? Riekie heeft enkele jaren
geleden tijdens een reis naar Dresden een houten boomkikker gekocht
met rasp en al. Met de rasp kun je het geluid van een boomkikker prima
imiteren. Bij een van de eerste aanzetten kreeg Riekie al antwoord. En zo
enkele malen achter elkaar tot het moment dat alle strijkers gelijktijdig
invallen. Als groep worden we volledig overstemd door het massale
geluid. De feestvreugde wordt nog groter als het ‘zoekende’ cursuslid
plots met een boomkikkertje voor de dag komt. Dat hebben we even
mogen bewonderen en aanraken. Vooral die in verhouding grote
zuignapjes aan de teentjes zijn opmerkelijk. En dat mag ook van de
leeftijd gezegd worden want boomkikkers kunnen ongeveer 15 jaar oud
worden. Cursiste Jeanine de Warrimont heeft nog een foto gemaakt van
het diertje maar die is helaas mislukt.
Geslaagd
De leden van de amfibieëncursus hebben met het uitstapje naar de Doort
hun opleiding op waardige wijze afgerond. Els en Wim Derks kunnen als
leiders van de cursus tijdens het ‘gekwaak’ nog enkele waardevolle
aanwijzingen geven over het kleine, gifgroene kikkertje, nauwelijks groter
dan de oude knaak van vroeger. Voor de cursisten is het optreden van het
boomkikkerorkest duidelijk meer waard dan een knaak. Niemand van ons
had dit willen missen. Waarop de relativerende opmerking van Wim Derks
over wat we gehoord hebben: ‘dit is nog maar de prelude!!’. De rest van
de uitvoering hebben we niet meer afgewacht. Want na de vele raspende
geluiden maakten wij gapende geeuwen.
Paul Notten, Moorveld.
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WATER
Water uit de fles of water uit de kraan?
Bronwater kan meer mineralen bevatten dan kraanwater. Mineralen
zijn goed voor het lichaam, maar met normale voeding en
leidingwater krijgt iedereen voldoende binnen. De nieren scheiden
een teveel aan mineralen via de urine uit. Daarom is het drinken van
mineraal- of bronwater niet gezonder dan leidingwater. De
consumptie van verpakt water (mineraal- en bronwater) in Nederland
steeg van 18,8 liter per hoofd in 2004 naar 19,1 liter in 2005. Dit blijkt
uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie. In
totaal dronken wij in Nederland vorig jaar 311 miljoen liter verpakt
water. De verpakking en het vervoer van dat flessenwater vormt een
grote milieubelasting die volkomen overbodig is.
Prijskaartje kraan - en mineraalwater
Verpakt water (bron- of mineraalwater) is 400 tot 1000 keer duurder dan
kraanwater. Behalve vervelend voor uw portemonnee is het ook niet fijn
voor het milieu: verpakt water belast het milieu meer. Een volwassene
consumeert tussen 1,5 en 2,5 liter water per dag. Per jaar betekent dat
een verbruik van ongeveer 730 liter. Dat kost € 0,98 per jaar (bij een
gemiddelde drinkwaterprijs van € 1,34 per m3 of 1000 liter, prijspeil 2007).
Om die drinkwaterconsumptie met mineraal- of bronwater uit de fles te
dekken, zijn jaarlijks bijna 487 flessen van 1,5 liter nodig. Gerekend met
een gemiddelde prijs van één euro per fles, levert dat een prijskaartje op
van € 487 per jaar, per persoon.
AZM
Tijdens een excursie langs de Watervalderbeek voor personeel van het
AZM kwam ook bovenstaand aan de orde. Ik kreeg een zeer heugelijke
mededeling. In het AZM krijgt men gewoon kraanwater en geen
flessenwater.
Iedereen zou kraanwater moeten gaan schenken, op feestjes,
vergaderingen, in Gemeente- en Provinciehuis. In scholen, winkels en
kantoren zien we momenteel vaker watercoolers, gevuld met
mineraalwater. Het water wordt koel gehouden hetgeen energie kost en er
worden wegwerpbekers gebruikt. Nergens voor nodig, slecht voor de
portemonnee en milieu.
Els Derks - van der Wiel
wimelsderks@hotmail.com
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BALATON, PUSZTA, NATUURRESERVATEN
……kortom Hongarije
Van 19 mei tot en met 2 juni j.l. brachten wij onze vakantie door in
Hongarije een voormalig “Oostblokland”. Nog steeds wordt de Westerse
term “Oostblok” veel gebruikt ter aanduiding van de Tweede Wereld, de
voormalige communistische Midden- en Oost-Europese landen. Echter de
meeste Hongaren, Tsjechen, Slowaken en Polen vinden het niet prettig
wanneer hun landen als Oostblok worden aangeduid.
Het Oostblok is een term voor de landen die een communistische
staatsvorm kenden en lid waren van het Warschaupact. Het
Warschaupact (Warschause verdragsorganisatie: “Verdrag over
vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand”) was het op 14 mei
1955 gesloten militaire pact tussen de voormalige Sovjet-Unie en 7
Europese volksdemocratieën. Dit waren Oost-Duitsland (DDR), TsjechoSlowakije, Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Albanië. Het pact
diende als tegenpool van de NAVO en werd opgeheven op 1 april 1991
na het uit elkaar vallen van het Oostblok. Albanië verliet eerder al het
Warschaupact. Soms werd Joegoslavië ook tot het Oostblok gerekend.
Het land was weliswaar communistisch, maar voerde een van Moskou
onafhankelijke politiek.
We vertrokken op zaterdag 17 mei met auto en caravan in Ulestraten. Na
enkele tussenstops op een overnachtingscamping arriveerden we
maandag 19 mei in Hongarije. De komende twee weken was de camping
“Aucost Holiday Parc” in het plaatsje Vajta, onze vakantie-thuishaven. De
excursiereis die we geboekt hadden bij reisorganisatie Aucostreizen
bestond uit de formule: één dag excursie met de groep, daarna ‘n vrije
dag.
De dag van onze aankomst in Vajta was een heel warme dag. De
beheerder van de camping, Hans, een
Nederlander, vertelde dat er al 6 weken
geen druppel regen was gevallen. Men
smachtte dus naar een mals buitje, al was
het maar om het stof een beetje te
verwijderen. Het toeval wil dat in de nacht
van maandag 19 mei op dinsdag 20 mei
een onweersbui boven ons losbrak.
Dinsdag 20 mei is er om 10 uur bijeenkomst
met de groep, er wordt door Hans een en
ander verteld over algemene zaken en
Albert, zijn assistent, vertelt iets over het
excursieprogramma. Om 14.00 u.gaan we
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wandelen in de omgeving van de camping. Hans vertelt veel over wat er
zoal te zien is in de natuur. Al gauw hebben we zelf in de gaten dat we
met onze neus in de boter zijn gevallen wat betreft de natuur. Hans vertelt
over cantharellen die er groeien, de acaciabomen, moerbeibomen, de
grote aantallen vogels en er komen zo’n tweehonderd soorten vlinders
voor. Tijdens de wandeling komt er een onweersbui op zetten en het blijft
regenen totdat we in een gelegenheid zijn waar wijn wordt geschonken.
De vrouw des huizes daar is een boerin, waar Hans de eerste jaren dat hij
in Hongarije woonde, in de kost is geweest. Hans spreekt de Hongaarse
taal dan ook vloeiend en weet goed waar hij de groep naar toe brengt. Al
gauw komen de tongen los, zo gaat dat met een goed glas wijn. Echter de
tijd van vertrek komt onherroepelijk en de meeste zijn al een eind op weg.
Hans wijst ons op een boomkikker die zit verscholen op een blad van een
druiventros. Later op de camping zullen we ze nog regelmatig te zien
krijgen. Maar ook vogelaars komen hier wel aan hun trekken. Op 800
meter hemelsbreed van Aucost Holiday Parc zit een kolonie bijeneters.
Deze exotisch uitziende vogels hebben we dan ook regelmatig gezien op
de camping. Op zomaar een wandeling rondom de camping kwamen we
al gauw op ongeveer dertig vogelsoorten. Ooievaar, zomertortel,
kuifleeuwerik, roodborsttapuit, grauwe vliegenvanger, grauwe klauwier,
zwarte spreeuw, wielewaal, hop, ruigpootbuizerd, zomaar een greep uit
de vele soorten.
Het klimaat? Hongarije heeft een landklimaat d.w.z. warme zomers en in
het algemeen koude winters, speelt natuurlijk ook een rol. Maar ook de
verscheidenheid van de gewassen en de
ruigte tellen wel degelijk mee. Het biotoop is
hier nog voor veel dieren aanwezig. In de
streek waar het plaatsje Vajta ligt staan de
meeste en oudste acacia bomen. In de tijd dat
wij er waren stonden deze in volle bloei en de
geur kwam je dan ook van verre tegemoet,
zoals ook van de olijfwilg. Acaciahout is een
zeer goede vervanger van het tropische
hardhout en wordt dan ook al veel als zodanig
gebruikt. Op de camping stond een boerenkar
van deze houtsoort. Deze kar was 100 jaar
oud en geeft wel aan dat deze soort erg sterk
en heel hard is.
Op de akkers kun je nog genieten van de
akkeronkruiden zoals die ongeveer 60 jaar
geleden in ons land groeiden: klaprozen,
korenbloemen, bolderik. Het stond er nog
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allemaal tussen de graansoorten gerst, rogge, tarwe. Haver was ook hier
nogal weinig. Twee jaar geleden waren we in een gebied waar veel
hennepvelden waren. Waarschijnlijk wordt het hier voor andere
doeleinden gebruikt dan voor de beruchte koffieshops en bij navraag blijkt
dat er hier touw van wordt gemaakt en dat is natuurlijk heel iets anders.
Het vogelnatuurreservaat Retimajor staat ook nog op ons programma
want dat schijnt het summum te zijn voor vogelaars. Het ligt op 6 km.van
Aucost Holiday Parc en dus goed te doen. Het is een visrijk gebied waar
heel wat fladderaars te zien zijn. In totaal hebben we hier ongeveer 40
soorten gezien en het was dan ook echt smullen. Zo waren er 4 stuks
zwarte ooivaars, witte ooievaar, kwak, kleine en grote zilverreiger,
lepelaar, visarend, zwarte stern, ijsvogel, grote en kleine karekiet, bonte
kraai en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook de nachtegaal was
regelmatig te horen. Jammer dat een fikse regenbui roet in het eten
gooide, maar er was een restaurant waar je goed kon eten. Uiteraard
stond er o.a. vissoep op het menu, die bestond uit grote stukken karper,
een vissoort die hier veel voorkomt.
Een van onze excursiedagen leidde naar de puszta, wat zoveel betekent
als vochtige laagvlakte. Onze touringcar wordt afgehaald door een ruiter
te paard in klederdracht, die onze bus naar het desbetreffende gebied
brengt. Iedereen van de groep krijgt een glaasje palenka aangeboden met
een hartig koekje. Palenka is sterke drank gemaakt van pruimen. Men kan
zo men wil op de foto met een Hongaarse Schone in klederdracht. Het
gezelschap maakt met paard en wagens een rit over de puszta waarbij
gestopt wordt bij een souvenierverkoopster. Ook kan men een kijkje
nemen in huiskamer, keuken enz. van een particulier huis zoals het er
ongeveer 60 jaar geleden uit zag. Daarna volgt de puszta-show met
paarden en de nog originele runderen met prachtige horens voor de
ossenkar. Op het einde van de middag krijgen we een Bourgondische
maaltijd onder de gezellige klanken van een zigeunerorkest. Na dit
Pusztagebeuren weer in de bus naar de camping in Vajta. Het is een
zwoele avond en tot het donker wordt, dat is hier al om 21.00 u, blijven we
buiten en genieten van de vogelzang en andere natuurgeluiden.
Een van de hoogtepunten van deze reis was ongetwijfeld de maaltijd bij
de “boerin”. Na de wandeling met Hans (campingbeheerder) hebben we
hier al eens wijn gedronken met de groep. Het is dus geen onbekende
bestemming. De maaltijd die we geserveerd krijgen is een echte
boerenmaaltijd met wijn uit eigen wijnkelder. Iedereen kan de wijnkelder
en het hele boerenbedrijfje bekijken. Zo gezegd, zo gedaan. Voldaan gaat
iedereen later weer naar de camping. Daar is ook van alles te beleven,
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denken we alleen al aan de boomkikkertjes die geregeld te zien waren.
Een keer viel er zelfs een van boven de deur van het toilet naar beneden
maar die greep zich meteen vast met de zuignapjes aan zijn pootjes. Ook
de smaragdhagedis was regelmatig te zien, zowel mannetje als vrouwtje.
Het mannetje in broedkleed heeft een prachtig blauwe kleur en is ook iets
groter dan het vrouwtje. Het vrouwtje daarentegen is fletser van kleur.
Heel vaak zag je ze gewoon tussen het gras vlakbij onze caravan.

Het einde van deze vakantie kwam helaas veel te gauw. Ons
afscheidsdiner met de groep was deze keer in een wijnkelder in de stad
Szeksard. Met de bus werd eerst een bezoek gebracht aan het
wijnmonument. Dat ging behoorlijk steil omhoog, maar iedereen zat op
zijn gemak en kon genieten van het prachtige uitzicht. Je kon goed zien
aan de kleine huisjes waar de wijnboertjes zaten. Het is in Hongarije zo
geregeld dat iedereen wijndruiven mag hebben en verbouwen. Om geen
belasting te betalen mag men echter niet meer dan 1000 liter wijn maken.
In de wijnkelder krijgen we verschillende soorten wijn te proeven, witte en
rode. Later bij het diner krijgen we nog karaffen met lawaaiwijn, zoals
Albert hem noemt. Dat is te merken aan de stemming later in de bus bij
het naar de camping gaan.
Maandag 2 juni is echt de laatste dag hier in Vajta, de meeste vertrekken
van hieruit weer richting Nederland met enkele overnachtingen.
We zeggen Hongarije, Visontlatasra ( tot ziens ).
Martha en Harry Janssen
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IN RELATIE TOT DE NATUUR
Lies Kleintjes stuurde deze keer drie korte, maar duidelijke
impressies in van de mens in relatie tot de natuur. Ze vertelt eerst
hoe natuurgeweld mensen bij elkaar kan brengen en daarna over het
afscheid nemen van een huisdier. In het derde stuk geeft ze haar
mening over de Olympische Spelen.
VEER WOENE GELÖKKIG HOEEG OP ‘T PLATEAU
Deze tot zondag 22 juni enigszins overmoedige uitspraak (in verband met
de stijging van de zeespiegel) schoot door mijn hoofd, toen ik zag, dat na
die geweldige regen- en hagelbui mijn straat veranderde in een brede
rivier, welke zich met snelle vaart een weg zocht naar lager gelegen
delen.
In een mum van tijd was in mijn dorp op diverse plaatsen geen
doorkomen meer aan. Vele kelders liepen vol en wegen waren veranderd
in stoeploze meertjes. De mensen in deze buurten waren druk in de weer
met pompen, emmers en bezems.
Het bevorderde in een klap de gemeenschapszin. Joep praatte weer met
Sjeng, Marie nodigde An uit voor een kopje koffie en Wiel speelde het
zelfs klaar om tegen Harie, waarmee hij de laatste jaren om een
onnozelheid niet meer gesproken had, te glimlachen en haast
onverstaanbaar te mompelen "Joa, Harie, zoe geet dat." Deze enkele met
moeite uitgebrachte woorden openden weer perspectief voor de toekomst.
Ik zie het al voor me. De beide gezinnen gezellig aan de barbecue en dan
na misschien eerst enige pilsjes, de twee mannen elkaar op de schouders
slaan onder de veelzeggende woorden: "Wat waor het inne zever wa?"
Erger waren de gevolgen van de hagelbui. Hagelstenen, zo groot als
mottenballen veranderden mijn gazon in drie minuten tijd, in een winters
lijkend tapijt. Enigszins angstig hield ik de ramen en de lichtkoepel in de
gaten. Mijn auto had ik buiten laten staan en ik vreesde het ergste.
Na een kwartier ging ik de schade opnemen. Gelukkig was mijn auto niet
beschadigd, maar overal lagen bladeren en takken. In mijn tuin zijn alle
hosta’s, varens, hortensia’s en een vlinderstruik volledig vernield.
Heel jammer, maar wat is dit tegenover de schade welke de fruittelers
geleden hebben? Enige van hen zijn total loss en is de hele oogst voor dit
jaar van de baan. Weg inkomsten. Met veel zorg en toewijding hebben ze
de boompjes gesnoeid en gekoesterd en elke dag gezien dat de vruchten
zich begonnen te ontwikkelen. Er werd druk al overlegd hoe ze de oogst
naar de veiling zouden brengen en wat de opbrengst zou zijn.
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Deze verwachting, ik ken dat gevoel. Ik heb wel geen fruitbomen maar ik
ga iedere morgen hoopvol de tuin in om te zien of er een nieuw blad of
bloem bijgekomen is en dan de blijdschap indien dat het geval is.
Wat zou het fijn zijn als we wat meer oog zouden hebben voor de noden
van anderen en zeker voor mensen in de buurt, zodat je je eigen sores
wat vergeet en ziet dat het altijd erger kan. Anderen helpen geeft
blijdschap aan beide kanten. Laten we het proberen, je wordt er zelf een
ander mens door.

PIJN
Stil zat ze in een hoekje van de harde wachtkamerbank. De dierenkliniek
zou over een kwartiertje sluiten maar zij moest nog wachten op de
bloeduitslag. Op haar schoot had ze een korfje met daarin haar kater die
nu zo erg ziek was.
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Ze opende voorzichtig het deksel om het diertje beter te kunnen zien.
Deze kwam wat omhoog en streek met zijn kopje langs haar strelende
hand.Tranen liepen langs haar wangen en geluidloos noemde ze aldoor
zijn naam zonder het strelen te staken.
Ze was zich niet bewust van de aanwezigheid van de andere bezoekers
welke dit tafereel met intens medelijden volgden. Niemand durfde ook
maar iets tot troost zeggen. De kater bleef naar haar kijken met zo'n blik in
de ogen alsof hij voelde dat het niet goed was. Zij vervolgde het strelen en
een innerlijke verscheurdheid maakte zich van haar meester.
Hetzelfde had ze jaren geleden al meegemaakt toen ze in het ziekenhuis
zat te wachten op de uitslag voor haar man. Deze zelfde spanning was
ook nu haast niet te dragen. Ongeveer dertien jaar geleden had ze Jakob,
zo had ze hem genoemd, in huis genomen toen hij zwaar gewond in haar
tuin zat. Volgens de dierenarts was er niets meer aan te doen en zou het
beter zijn om hem te laten inslapen. Dit stuitte haar tegen de borst en nam
hem mee naar huis, waar ze met veel geduld en liefde hem er weer
bovenop kreeg.
Al die jaren bleef hij een zorgenkindje maar dit woog niet op tegen het
plezier welke dit beestje haar gaf. Het leek vaak alsof hij zijn
dankbaarheid wilde tonen. Nu ze hier zat wist ze dat dit de laatste minuten
met hem waren
Ze boog zich voorover en kuste hem op zijn kopje.De tranen vielen op zijn
gezichtje en hij legde heel voorzichtig zijn kopje op haar arm gevolgd door
een likje met de tong. Zij brak en verborg haar gezicht in zijn vacht. De
paar overgebleven bezoekers konden het niet aanzien en keken weg. Het
was te triest en te sereen.
"Mevrouw, komt u maar." riep de dierenarts haar. Langzaam pakte ze het
mandje op en liep opeens veel ouder lijkend dan ze was naar de
spreekkamer.
Het duurde lang eer men haar weer naar de auto zag lopen. Het lege
mandje kreeg een plaatsje op de voorbank.

PERFECTIE
Bent u ook een beetje blij dat de Olympische Spelen afgelopen zijn en
geniet u weer van de rust van het alledaagse? Ik in elk geval wel. Er zijn
mensen die nu in een diep gat vallen omdat ze met zoveel lege tijd zitten.
Ik heb met ze te doen. Wat waren ze belangrijk, die spelen, zelfs zo
belangrijk dat het nieuws er voor wijken moest.
Al was een bus in het ravijn gestort, een heel bedrijf afgebrand, een kind
omgekomen in het verkeer, de mededeling wie er goud had gewonnen
werd als hot item als eerste vermeld, tot grote ergernis van heel wat
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mensen. Natuurlijk was de opening en sluiting een geweldig spektakel
waar we ons met zijn allen aan vergaapten. Het streven van China om de
grootste wereldmacht te worden is hierdoor heel wat dichterbij gekomen.
We zijn toch niet zo naïef en menen dat het enkel om sport gaat, of toch
wel?
Het is haast onmogelijk om dit gebeuren te evenaren, door welk land dan
ook. Zelfs voor een land als Groot Brittannië, dat bij de sluiting van de
spelen met een armetierige vertoning, reclame probeerde te maken voor
hun land. Dan denk ik aan de wens van Nederland om in 2020 de spelen
te mogen organiseren en kan een meesmuilende glimlach met moeite
onderdrukken.
We zijn groot in heel veel dingen. De sociale verzekeringen (in welk land
zijn ze zo goed)? De ouderdomsvoorziening, het onderwijs, de zorg, ja, ja
de zorg, in vergelijking met andere landen, vrijheid van meningsuiting
(soms gaat dit naar mijn mening te ver). Ook in de handel speelt
Nederland een grote rol. Toch moeten we niet overmoedig worden en
blijven beseffen dat we maar een piepklein landje zijn met maar 16 milj.
inwoners met een zeer nuchtere geest. Ik kan me dan ook moeilijk
indenken dat we met enige miljoenen Nederlanders met vlaggetjes staan
te zwaaien, alhoewel, wanneer ik denk aan de taferelen bij alle
internationale sportvenementen waar Nederland aan deelneemt, moet ik
mijn voorgaande uitlatingen enigszins afzwakken.
Bedenk vooral heren organisatoren dat dit enorme kosten met zich
meebrengt en kunnen we dit wel dragen? Natuurlijk, wat geld kost, brengt
ook geld op, maar toch, als het om torenhoge bedragen gaat? Zou je
maag niet krimpen als je denkt aan de schrijnende toestanden in de
verpleeg- en verzorgingshuizen, in jeugdgevangenissen, kortom in de
hele dienstverlenende sector?
In China speelt deze vraag geen rol. Daar maakt men zich niet druk
om de krotjes waarin de mensen nog een klein beetje gelukkig
proberen te zijn. Deze worden met de grond gelijk gemaakt omwille
van de spelen. De mensen op het platteland mochten niets
verbouwen en zeker geen machines gebruiken, er konden eens
geluiden tot Peking doordringen. Waar ze dan wel van moesten leven
werd hen niet verteld.
Hoe zou u het vinden als het om uw “krotje“ zou gaan,Willem-Alexander,
Maxima, Jan Peter, Erica, Jack, enz.? Maar nu terug naar het opschrift:
Perfectie.
U zou nog gaan denken dat ik anti-spelen ben en niet heb gekeken. Ik
heb genoten van alle gymnastiek- en turnoefeningen omdat ik dit in mijn
jeugd ook met hart en ziel heb bedreven. Ik zie met een glimlach het
verschil tussen onze ritmische grondoefeningen, keurig in rijtjes op muziek
van de Veleta en de nu wervelende voorstellingen van de dames.
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Ook bij de heren is de presentatie op vloer, paard, bok, brug en rekstok
totaal anders. Ademloos zie ik de turner bij al deze onderdelen, in mijn
ogen, de meest onmogelijke toeren verrichten. Hij zwaait, tolt, springt,
draait met ongekende snelheid op weg naar bijna zeker Goud.
Maar dan..... bij de afsprong maakt hij een klein zijpasje om niet te vallen.
Weg, weg, jarenlange training, weg alle lichamelijke opofferingen, weg
goud en diepe ontreddering maakt zich van hem meester. Zilver telt niet
en aan brons wordt niet gedacht. Zo ging het bij alle andere sporten. De
mens op weg naar perfectie, vergetende dat hij niet volmaakt is en ergens
zich zelf weer tegenkomt.
Waar vinden we die perfectie dan wel? Ik hoef het u niet te zeggen, beste
natuurvrienden, want u hebt er iedere dag open oog voor. Zo denk ik aan
de precisie van dag en nacht, van de jaargetijden, van koud en warm, licht
en donker. Alles precies op tijd.
Ik denk aan de dieren hoe perfect ze zijn geschapen met een geweldige
intuïtie. Het moederkonijn, dat haar borstharen uittrekt om een warm
holletje te maken voor de borelingen. De grote zeevis (ik ben even zijn
naam kwijt) die zijn bek wijd opent wanneer gevaar dreigt voor zijn kroost,
zodat ze daarin veilig zijn. Ik denk aan de vogel die zogenaamd
vleugellam wegloopt van zijn jongen wanneer een rover op de loer ligt.
Hoe de pimpelmees dagen aan een stuk, van 's morgens tot 's avonds
onvermoeid zijn jongen voedt, een prestatie welke een mens qua
inspanning niet zou evenaren.
Hoe de kleine schildpadjes wanneer ze op het strand uit het ei kruipen,
meteen weten welke kant ze op moeten gaan naar het water, enz., enz.
Het is teveel om op te noemen, ik zou
er dagen mee bezig zijn. Daarom dank
ik God, de Schepper van dit alles,
iedere dag dat ik hiervan mag
genieten. De natuur, het is allemaal
gratis en het beste geneesmiddel
tegen stress en overspannenheid.
Laten we het in ere houden en er
zuinig op zijn. Ik wens jullie een fijne
dag en veel natuurgenot.

Lies Kleintjens
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DONKER
Bij het ritme van dag en nacht hoort het ritme van licht en donker.
Als wij onnodige verlichting toepassen verstoren wij dit ritme en
raken we iets waardevols kwijt: duisternis. De natuur en dus ook de
mens, want de mens is een onderdeel van de natuur, heeft het ritme
van donker en licht nodig. Onnodige verlichting en
lichtverontreiniging tasten het welzijn van dieren, planten en mensen
aan. Internationaal, nationaal en lokaal krijgt dit onderwerp steeds
meer aandacht.
Om aandacht te vragen voor de waarde van duisternis
worden in Nederland al een aantal jaren activiteiten
georganiseerd na het invallen van de duisternis op de
laatste zaterdag van oktober, de nacht dat de wintertijd
ingaat: De Nacht van de Nacht. Zie
www.laathetdonkerdonker.nl
25 oktober 2008
In de gemeente Meerssen worden ook dit jaar weer
excursies georganiseerd op zaterdag 25 oktober 2008.
We vertrekken om 19.30 uur en zijn om ongeveer 21.30
uur terug. Ervaar de donkerte in het bos en ervaar hoe je ogen wennen
aan die duisternis. Een zaklamp is dus ook niet nodig. Zorg voor stevige
schoenen, eventueel een wandelstok. Ook kinderen zijn bijzonder
welkom!
Excursie 1: IVN–Ulestraten Start: Kerkplein in Ulestraten Info: Wim
Derks tel. 043-3643740.
Vanuit de bebouwing in Ulestraten wandelen we naar het buitengebied
over het plateau van Schimmert, het gehucht Waterval en door de bossen
bij kasteel Vliek weer terug naar het vertrekpunt. Onderweg zullen we de
diverse verlichtingen bekijken: straatlantaarns, tuinverlichting,
bedrijventerrein, vliegveld etc. Kan dat niet wat minder? Beleef de
donkerte in de bossen en bekijk op het plateau welke invloed een fel
verlichte stal in het donker teweeg brengt. Met een batdetector kunnen we
misschien nog vleermuizen horen.
Excursie 2: IVN-Meerssen Start: NS-station Bunde. Info: Jeanne Lam
tel. 043–3649012.
Vanuit de bebouwing in Bunde wandelen we naar het natuurgebied
Bunderbos. Onderweg is er aandacht voor de verlichting van de
autosnelweg A2 en het vliegveld. We bekijken diverse verlichtingen van
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straten maar vooral ook het aanschijnen van gebouwen, tuinen. Kan dat
niet wat minder? Misschien horen we de uilen of zien we nachtvlinders.
Excursie 3: Milieudefensie Meerssen Start: NS-station Meerssen Info:
Els Derks - van der Wiel tel. 043-3643740.
Vanuit de bebouwing in Meerssen wandelen we naar het natuurgebied de
Dellen en komen via het centrum van Meerssen weer terug. Onderweg
zullen we de diverse verlichtingen bekijken: straatlantaarns, tuinverlichting
gebouwen, etc. Kan dat niet wat minder? Mensen, planten en dieren
ondervinden last van de lichtvervuiling. Bovendien zijn de sterren
moeilijker te zien door al die overvloedige verlichting.
Gemeente Meerssen
De natuur- en milieuverenigingen
hebben via activiteiten in de
voorgaande jaren en reacties op
onnodige verlichting ook de gemeente
Meerssen bewust gemaakt van
lichtverontreiniging. Bij aanpassingen
en vernieuwingen van de openbare
verlichting overlegt de betreffende
ambtenaar (Maurice Schepers) met mij
als vertegenwoordiger van de natuuren milieuorganisaties. Wanneer in het
buitengebied lantarenpalen vernieuwd
moeten worden, komt daarin een armatuur dat alleen de weg verlicht en
niet de omgeving. Het armatuur is horizontaal, de lamp komt er niet
onderuit en er zitten schotjes in. Bij de Nachtegaal in Gemeentebroek
wordt waarschijnlijk een experiment gedaan met groene led-verlichting:
energiezuinig, natuurvriendelijk en toch volop licht voor het menselijk oog.
Hebt u ten aanzien van de openbare verlichting in de gemeente Meerssen
op- of aanmerkingen over te veel of onnodig licht laat dat dan weten aan
Maurice Schepers (tel. 366 1661) of aan mij.
Ten aanzien van verlichting rond huis nog het volgende. Veel mensen
denken dat veel licht veiligheid geeft, maar lampen die aanspringen bij
beweging schrikken inbrekers veel meer af dan continu brandend licht.
Lampen die aan gaan door een bewegingssensor sparen bovendien
energie.
Wim Derks
tel. 364 3740; wimelsderks@hotmail.com
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NACHTVLINDERS IN MOORVELD
In vlinderland zijn er twee groepen: dagvlinders en nachtvlinders.
Van dagvlinders weten we een hele boel af. Tenminste, dat denken
we. In de hoge zomermaanden als de typische waardplanten voor
vlinders bloeien, zien we ze van bloem naar bloem fladderen: de
atalanta, het koolwitje, de dagpauwoog. Bij het zien van al die
kleurige vlinders krijgen we onwillekeurig het gevoel daar al veel van
af te weten. Maar met de nachtvlinders is dat helemaal anders.
Sterker nog, de meesten van ons weten niet eens dat de
nachtvlinders bestaan. De nachtvlinders vertegenwoordigen meer
dan de helft van de vlinderfamilie. Riekie Notten, gids van IVN
Meerssen, bood aan een natuuravond in de tuin te verzorgen voor
leden en niet leden.
De eerste vraag bij een zo relatief onbekend onderwerp is natuurlijk: wat
moet ik de bezoekers die avond vertellen? De materie zelf gaan
bestuderen en je in korte tijd ontwikkelen tot een all rounder in dit
specifieke onderwerp is absoluut niet mogelijk. Een beroep te doen op
bestaande deskundigheid geeft gelijk een probleem. Wie is deskundig op
het terrein van nachtvlinders? Even een rondje langs de kennisgebieden
op dit terrein. Na enig vorsend werk komt de vlinderstudiegroep van het
Natuur Historisch Genootschap in beeld. Contact wordt opgenomen met
de voorzitter van de studiegroep, Guido Smeets uit Schin op Geul. Hij
krijgt informatie over de aard van de bijeenkomst en wat beoogd wordt
met de avond te bereiken. Er worden afspraken gemaakt en de planning
is rond. Kort voor de bijeenkomst wordt via het e-mail apparaat nog even
contact met hem opgenomen want als man van de nachtvlinderstudiegroep is hij onmisbaar op maandagavond 21 juli.
De KNMI-voorbereiding loopt niet perfect. Eerst ligt er een depressie
boven Ierland die massa’s koude lucht in een boog naar Nederland
transporteert. En daarna komen ook nog allerlei randstoringen. De regen
wordt in onze contreien met grote regelmaat afgeleverd. En Guido Smeets
heeft nog wel zo verteld dat nachtvlinders vooral willen fladderen bij
zachte temperaturen, weinig wind en vooral droog weer.
L’hospice de papillon (terminaal centrum voor een vlinders).
Bij ons op het balkon staat al enkele dagen een soort vergiet op het
balkon. Met de opening naar beneden. ‘Zal wel moeten drogen!’ denk ik.
Maar toch vreemd. Want een plastic kom met kleine gaten is binnen een
half uur gortdroog. Eind tweede dag krijg ik ongevraagd het antwoord.
Onze poes komt het balkon op en sluipt even later rond de plastic stolp.
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Vanuit de keuken klinkt een vermanend woord van mijn echtgenote
richting poes: ‘kreng, laot dat deer’! Blijkt onder het vergiet een mot te
zitten die daar bij voorkeur ‘ongeschonden dood’ onder vandaan moet
komen. Vandaar die omhulling! Want eerder gestorven motten zonder
deze zorg hebben de presentatie niet gehaald. En de poes likte haar
baard ….!
De grote avond breekt aan. Vanaf 18.30 uur komt een telefoonkanonnade
op gang met de vraag of de vlinderavond wel doorgaat! Inderdaad, de
avond gaat door. Het heeft die dag wel voor en na geregend en ook in de
vroege avond zijn er nog enkele plensbuien maar die vormen geen
belemmering voor de avond. In de ruime garage is plaats genoeg: 16
bezoekers op de eerste rang, daarna de volgende. De ruimte is opgedoft
met platen en posters over nachtvlinders en er liggen boeken voor een
nog bredere natuurlijke belangstelling. Ruim voor de presentatie heeft
Guido zich al gemeld om het terrein, de bomentuin/arboretum van de
familie Notten in ogenschouw te nemen. Een kleine expertise, maar nu
gericht op een andere doelstelling dan de bomen. Want een arboretum
met bomen van de hele wereld is toch wat anders dan een
nachtweidegebied waar vlinders vrij en vrolijk willen rondvliegen. Maar
gelukkig, de inspectie valt goed uit. Nachtvlinders houden zich vaak aan
de rand van een bosgebied op, overdag weggedoken tussen bomen en
struweel en ’s nachts op de vrije vlucht. Belangrijk blijkt ook de open
ruimte aan de rand van het bos met daaromheen hoog opgaande bomen.
Die plekken zijn erg donker omdat er geen strooilicht in doordringt.
Nachtvlinders houden van donker. Een ideale plaats voor het zetten van
de lichtval: een sterke blauwe lamp boven een trechter die eindigt in een
kist met eierdozen. De vlinders worden gelokt door dat licht en vallen via
de trechter (met schuine schotjes erin die terugvliegen verhinderen)
tussen de dozen en zoeken daar een donker heenkomen. De volgende
morgen worden ze bekeken en op naam gebracht. Je hoeft dus geen hele
nacht erbij te blijven! De vangmethode met sterke lamp en laken eist de
hele tijd de persoonlijke aanwezigheid van de vlindervanger en van een
goede fotograaf om de vangst vast te leggen. We besluiten niet met
‘smeer’ te lokken; smeer is een lekker suiker-alcohol papje dat je vooral
op stammen van loofbomen smeert. En daar moet je natuurlijk ook bij
blijven.
Guido Smeets begint zijn voordracht op rustige wijze. Hij vertelt zijn leven
lang al gegrepen te zijn door de nachtvlinders en hij heeft de liefde voor
het beestje geërfd van zijn opa en vader die er ook een leven lang mee
bezig zijn geweest. Als leken kennen we verschillende soorten
nachtvlinder onder de benaming ‘mot’. Bij de toehoorders onmiddellijk het
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gevoel: ‘Maar wat motten we met een mot?’ Dat blijkt heel veel te zijn. Om
te beginnen bestaat de nachtvlinderfamilie uit meer dan 800 soorten en
zijn er in Nederland hooguit 55 soorten dagvlinders. Daarna beschrijft en
toont hij in boeken vele nachtvlinders, kleine en grote, grijze maar ook
mooie kleurrijke. Duidelijk is dat nachtvlinders niks van daglicht moeten
hebben behalve de dagactieve nachtvlinders. Bij de avondschemer kun je
nog rustig een bakje koffie nemen. Vanaf een uur na zonsondergang
begint de mottenparade op gang te komen. Er zijn vroegnachtelijke
soorten die je goed met smeer kunt lokken maar anderen die pas op het
eind van de nacht hun opwachting maken. Jammer voor de avond is dat
er vanwege het weer niet gewerkt kan worden met vanglaken en lichtval.
Guido
demonstreert ze
wel. Maar gelukkig
heeft de aan de
avond bestede
publicatie al voor
veel response
gezorgd. Tig
mensen hebben
telefonisch een
verscheidenheid
van nachtvlinders
aangekondigd. Al
die diertjes zijn
mooi en goed
zichtbaar in een
doorzichtig plastic bakje gelegd en doen de ronde in het gezelschap van
twintig belangstellenden. Alles gefotografeerd door Bert van de
Vuttrappers: onder andere ligusterpijlstaart, groot avondrood, huismoeder,
hopwortelboorder en enkele spannertjes. We maken nog een rondgang
door de tuin, parapluie boven het hoofd, om de vele waardplanten en de
daarbij behorende vlinders te bekijken.
Als dank ontvangt Rieke van Huub Snellings een overwinteringskastje
voor vlinders. Guido Smeets wordt in woorden hartelijk bedankt maar zo
te zien bevalt hem dat vlinderkastje ook wel.
Wie het verhaal over spannertjes en andere motten inmiddels spannend
vindt, kan zich opgeven voor een project nachtvlindermonitoring. Dat is
zoiets als op de voet volgen van vleugelachtige nachtvlinders.
Paul Notten, Moorveld
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Het jaar 2008 is het Jaar van de Scholekster, dat betekent dat deze
vogelsoort dit jaar extra aandacht krijgt, o.a. door een inventarisatie van
de in Nederland
voorkomende
broedgevallen.
Ervaren
vogelkenners
brachten dit voorjaar
broedplaatsen in
kaart. Tevens deed
men een beroep op
het ‘gewone’ publiek
om scholeksters in
de stad te melden.
Men is bezig de
meldingen te
verwerken in een Scholeksterkaart; ze zal gepresenteerd worden medio
september. (Ts. Vogels)
Ook in Limburg wordt de scholekster (bonte piet) steeds vaker
gesignaleerd. Was dat 30 jaren geleden een zeldzaamheid; bij de
grindgaten rond Roermond is dat al lang niet meer het geval alsook in het
zuidelijk deel van het Maasdal.
Wie kent hem niet? De boerenzwaluw.
Met zijn/haar zwierige vlucht rondom
boerderijen. De plek waar de
boerenzwaluw beschutting vindt, de plek
waar veel insecten te vinden zijn; een
boerenzwaluw heeft dagelijks tegen de
1500 insecten nodig. Die plek komt
steeds meer onder druk te staan als
gevolg van de moderne stalbouw en
hygiëne-regels.
Daarom heeft Vogelbescherming
Nederland een praktische folder
uitgebracht: “Acrobaat op het erf “.Je kunt
er in vinden wat je kunt doen om deze
vogel voor Nederland te behouden. Gratis
te bestellen op
www.vogelbescherming.nl/brochureboerenzwaluw (Ts. Vogels)
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Een derde geval van extra soortbescherming betreft de Steenuil.
Honderden vrijwilligers besteden hun tijd aan bescherming van de
Steenuil, o.a. door het ophangen van speciale nestkasten. Zo geldt dat
ook voor de Werkgroep Vogels, die een tiental nestkasten voor de
steenuil heeft opgehangen. Landelijk mag zich de steenuil verheugen op
een enorme belangstelling.
Afgelopen juli/augustus mocht ik tegen de avond weer eens sinds jaren
het geluid (kiew) van de steenuil horen: een zeldzaamheid!!
De steenuil staat nog steeds op de Rode Lijst.

Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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NATUURKOFFER
IVN vindt het belangrijk om mensen iets te leren over de natuur. De beste
manier is nog altijd om die educatie buiten te geven en de natuur in te
trekken. Maar er zijn ook groepen die nauwelijks buiten komen, omdat ze
slecht ter been zijn, niet meer zelfstandig wonen en/of dementeren. In het
landelijk contactblad van IVN “Mens en natuur” hebben we een bijzonder
artikel kunnen lezen. Het gaat over een IVN-gids, Jan Westra, van IVNZwolle, die in zijn gidsencursus als eindprodukt een natuurkoffer heeft
ontwikkeld. Hij noemde zijn project: Groen voor Ouderen. In de provinciale
bijeenkomst van IVN te Geleen is er ook informatie gegeven over dit
project.
In de koffer zitten allerlei natuurmaterialen, verhalen, dia’s etc. rond een
thema. In principe wordt de koffer toegespitst op de 4 seizoenen. De
bedoeling van die koffer is om de natuur naar binnen te halen voor de
doelgroep ouderen. De materialen in de koffer zorgen voor een stuk
herkenning. Een foto van een paddestoel met witte stippen werd meteen
geassocieerd met het liedje: “Op een grote paddestoel”, dat meteen
spontaan werd gezongen.
In alle provincies worden er voor twee afdelingen zo’n koffer beschikbaar
gesteld om er in het “werkgebied” mee aan de slag te gaan. Na een korte
training kun je er mee aan de slag in verzorgingstehuizen, bejaardenhuizen of zorgboerderijen. Ondergetekende heeft via Consulentschap
Limburg aangegeven om zo’n koffer te willen ontvangen, de training te
volgen en ermee naar de ouderen te gaan. Er had zich toen nog geen
andere Limburgse afdeling aangemeld.
Vraag is wie er mee wil doen, want dit project kan niet door één persoon
gedragen worden. Het consulentschap wil graag dat er een werkgroepje
wordt opgericht.
In overleg heb ik één koffer aangevraagd voor de beide IVN-afdelingen in
de gemeente Meerssen samen. Graag aanmelden bij ondergetekende.
Els Derks-van der Wiel 043 – 3643740,
wimelsderks@hotmail.com
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IVN JEUGDGROEP MEERSSEN ULESTRATEN - NIEUWS
Op zaterdag 14 juni 2008 was het de laatste keer dat wij voor de grote
vakantie bij elkaar kwamen. Voor deze afsluiting had de groepsleiding
voor de groep een avontuurlijk buitenprogramma bedacht. Het hoogtepunt
was de opdracht: bouw een hut van het aanwezige materiaal dat voor
handen is. Geen takken afrukken. Denk aan de natuur! Bij deze opdracht
ging het vooral om samenwerken in de gestelde tijd. De kinderen werden
in groepjes ingedeeld. De hutten die geproduceerd werden waren
fantastisch, aan alles werd gedacht: zoals een eerste steenlegging,
naambordje, vloerbedekking enz. en dat allemaal binnen een uur! Er werd
in alle groepen prima en enthousiast samen gewerkt. De jury had het
extra moeilijk. Toen wij vertrokken was het stralend weer, maar onder het
hutten bouwen begon het een beetje te rommelen. Maar gelukkig dreef de
bui weer snel over zodat wij onze bouwactiviteiten gewoon konden
voortzetten. Geweldig IVN Jeugdleden wat jullie hebben gepresteerd.
Klasse!

In ieder geval was het een hele spannende en afwisselende morgen
activiteit. Een leuke afsluiting van het jaar. Om 12.00 uur was de
Jeugdgroep weer terug in Ulestraten. Alle ouders, kinderen en
genodigden waren zoals gebruikelijk van harte welkom in de Haamsjeut
om een kopje koffie met ons te drinken met een lekker stukje vla erbij. De
opkomst van de ouders was geweldig!
De groepsleiding vindt het belangrijk om de ouders te ontmoeten en hun
reacties en ideeën te horen. Het is ook een gelegenheid om ervaringen uit
te wisselen met andere ouders. Wij en uw kinderen stellen uw
aanwezigheid op prijs.
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Het was een feestelijke afsluiting samen met de kinderen en de ouders en
enkele genodigden in de Haamsjeut. De voorzitter van IVN Meerssen
Gerard Willems hield een korte toespraak waarin hij de kinderen, ouders
en groepsleiding en alle anderen bedankte voor de enthousiaste
medewerking van het afgelopen jaar. Er was ook een korte PowerPoint
presentatie te zien van de activiteiten van de IVN Jeugdgroep gedurende
het afgelopen jaar. Deze was samengesteld door Jean Slijpen waarvoor
wij hem bedanken. Ouders konden zo een indruk krijgen van wat de
Jeugdgroep op de zaterdagmorgen zoal uitgevoerd en beleefd heeft in de
natuur.
Het nieuwe Jaarprogramma voor het komende jaar 2008-2009 is tijdens
deze bijeenkomst aan de ouders uitgereikt. Tevens zijn enkele praktische
mededelingen gedaan.
Vervolgens kon de vakantie beginnen! Nogmaals iedereen hartelijk
bedankt voor de medewerking en support. Vooral ook de kinderen en de
groepsleiding bedankt, want door jullie enthousiasme was het een goed
jaar en zijn wij weer een aantal natuurbelevingen rijker. De IVN
Jeugdgroep heeft vakantie tot 13 september 2008. Wij starten dan weer
met tal van leuke activiteiten. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor info
Jeanne Lam 043-3649012 en Marie-José Steyns 045-4041639.

JEUGDGROEP IVN GEMEENTE MEERSSEN
Programma 2008 – 2009
13 september 2008
Natuur/milieuspel olv Jeanne en Geert
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
11 oktober 2008
Werken in de natuur olv Els en Wim Derks
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten
8 november 2008
Planten en hun zaden olv Leo Voragen
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
13 december 2008
Vogels olv Theo Kusters
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
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10 januari 2009
Schilderen van vogels of dieren olv John van Kooten, kunstschilder
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
14 februari 2009
Bomen olv Els Derks
Start: d’n Haamsjeut Ulestraten
15 maart 2009
Ontdekkingstocht lang de Watervalderbeek olv Els en Wim Derks
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
11 april 2009
Meehelpen op een zorgboerderij olv Theo Kusters
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten
9 mei 2009
Vleermuizen olv Ger Beckers Avondactiviteit 20.00 uur
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
13 juni 2009
Insecten en ander kleine beestjes olv eigen team.
Jaarafsluiting samen met ouders/verzorgers, kinderen, begeleiders
en genodigden,
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten
Informatie bij de coördinatoren:
IVN Ulestraten Marie-Jose Steyns 045 4041639
IVN Meerssen Jeanne Lam tel. 043 3649012
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BLOEMENPRACHT IN BRABANT
Sinds ik in het Brabantse Liempde woon, heb ik tijdens wandelingen
steeds de neiging om te vergelijken met de situatie in Zuid-Limburg,
waar ik bijna dertig jaar heb gewoond en gewandeld. Dat is natuurlijk
niet vreemd, mijn referentiekader is nog niet helemaal aangepast aan
de nieuwe situatie zoals dat heet. Vaak moet ik dan constateren dat
Zuid-Limburg toch meer variatie kent in plantengroei dan MiddenBrabant maar dat is geen nieuws. Opvallender was dat ik, zeker de
eerste tijd, over heel andere planten enthousiast was dan mijn
Brabantse plantenvrienden. Zij vonden een wespenorchis heel
bijzonder, terwijl ik veel enthousiaster was over een sloot vol
kattenstaart versierd met hier en daar wat wederik. Dat vonden zij
heel gewone onkruiden.
Ander biotoop
Natuurlijk draait het allemaal om het feit dat wij de neiging hebben om
vooral aan het ongewone aandacht te schenken. Maar we kunnen ook
gewoon gebruik maken van deze neiging en dit artikel gaat dus over
planten die in dit deel van Brabant normaal zijn en die in ieder geval in
een groot deel van Limburg weinig worden gezien. Gewoon omdat het
een wat ander biotoop is, want dat vergeten we nog wel eens: ZuidLimburg is niet alle planten van Brabant plus nog wat extra’s. ZuidLimburg heeft een andere biotoop met de bijbehorende planten. Of
Brabant heeft een ander biotoop met andere planten, het is maar waar je
begint.
Het stuk Midden-Brabant waar ik woon is vlak, zanderig en nat. Zeker
vroeger was het een slecht gebied voor boeren door de arme grond en de
slechte waterafvoer na regen. Grote delen van Brabant bestaan ook uit
arme zandgronden maar die zijn ook nog droog, dat was misschien nog
erger. Dit deel zat dus (ook geografisch) in tussen het zeer natte veen van
de Peel en de Brabantse droge zandgronden. Maar voor de planten is een
“tussenin” biotoop meestal een voordeel.
Deze omgeving had zeker vroeger een zeer slechte waterafvoer. Er lopen
wel veel beken zoals de Dommel en de Beerze, maar bij veel regen
brachten die minstens zoveel water naar dit gebied toe als ze van hier
afvoerden. Door de geringe hoogte verschillen stroomde de lokale regen
ook niet snel af naar de beken. Na 1800 zijn heel veel bochten uit de
beken gehaald en er zijn een aantal half natuurlijke beken gegraven zodat
men hier nu minder snel natte voeten krijgt. En er zijn natuurlijk heel veel
sloten gegraven maar anders dan in het westen van Nederland staan die
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regelmatig helemaal droog. Bovendien de grond is hier zanderig en in het
westen is het veen of klei. Dus als hier de sloot droog staat, zijn ook de
kanten en de omgeving snel droog. Kortom, planten die hier thuis zijn
kunnen wat hebben.
Kattenstaart
Kattenstaart of kattestaart (ik weet nog
steeds niet wat tegenwoordig de
officiële spelling is) is zo’n plant die
met een flink incassering vermogen
voor afwisselend nat en droog. Of nog
sterker, constant vochtig mag maar
niet altijd echt in het water en niet altijd
droog, afwisseling is uitstekend.
Waarschijnlijk is een sterk wisselende
waterstand het sterkste wapen van
kattenstaart om zijn eigen plekje te
kunnen vasthouden want de meeste
planten vinden dat geen aanbeveling.
Kattenstaart is inheems in ons land en
in het gematigde deel van Europa en
Azië. In vergelijkbare streken in
Amerika en Nieuw-Zeeland is
kattenstaart ook geïntroduceerd, per
ongeluk of als sierplant. Ook daar weet
kattenstaart uitstekend zijn biotoop te
vinden want in een aantal staten in de VS wordt de plant als een plaag
gezien en bestreden. In Midden-Brabant is kattenstaart zeker geen plaag,
niet voor de boeren en zeker ook niet in ecologische zin. Zoals gezegd de
plant heeft graag wat afwisseling in de waterstand en op de
verspreidingskaarten zie je dan ook dat hij zeer sterk vertegenwoordigt is
in het stroomgebied van de “grote” Brabantse beken. In Limburg ontbreekt
de plant ook niet maar hij volgt zo ongeveer het Maasdal, een vrij smalle
strook dus.
Maar voor mij is de geweldige bloei van kattenstaart (Lythrum salicaria)
zijn sterkste kant. De plant wordt op een goede groeiplaats zo’n
anderhalve meter hoog en is in de zomer met tien, twintig bloemaren in fel
roodpaars al van grote afstand zichtbaar. Niet alleen voor mensen
trouwens: als de plant in bloei staat zijn er altijd insecten aanwezig en met
wat zon erbij komen ook de vlinders graag langs.
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Het valt niet direct op in de uitbarsting van kleur in een bosje kattenstaart,
maar kattenstaart brengt nogal variatie aan in zijn bloemen. In iedere tros
bloemen zitten normaal zowel zestallige als vijftallige bloemen; of die een
functie hebben is niet duidelijk. Een nog verrassender afwisseling haalde
ik uit de Oecologische Flora. Kattenstaart heeft bloemstijlen in 3 lengten:
lang, middel, kort en bovendien meeldraden in 3 lengten: lang, middel,
kort. De lange meeldraden hebben blauwgroen stuifmeel, de andere geel.
Theoretisch kun je met deze voorraad nogal wat combinaties mee maken
maar kattenstaart beperkt zich tot drie waarbij één plant maar één type
bloemen heeft:
- bloemen met een lange stijl hebben korte en middellange meeldraden,
- bloemen met een middellange stijl hebben lange en korte meeldraden,
- bloemen met een korte stijl hebben middellange en lange meeldraden.
Een plant heeft maar één bloemtype, maar planten met verschillende
bloemtypen staan normaal door elkaar op een groeiplaats. De reden:
ieder bloemtype geeft de beste zaden als ze bevrucht worden met de
meeldraad die dezelfde lengte heeft als de stijl en die de bloem zelf dus
niet heeft: kruisbestuiving dus! Logisch natuurlijk maar je zult dit
onderzoek moeten uitvoeren aan duizenden kattenstaarten!
Wederik
Wederik, officieel grote wederik
(Lysimachia vulgaris), is natuurlijk in
Zuid-Limburg niet onbekend. In
verhouding komt de plant meer voor
in Midden en Noord-Limburg omdat
de verspreiding zo’n beetje het
Maasdal volgt. In Midden-Brabant is
wederik zeer uitbundig in het gebied
rond de beken Dommel, Aa en
Beerze. Hetzelfde gebied dus als
de kattenstaart. Ze bloeien ook
allebei in dezelfde periode en zijn
ongeveer even hoog dus als ze
samen voorkomen op een slootrand
bijvoorbeeld, is het een schitterende
kleurencombinatie. Het warme geel
van de wederik gaat heel goed
samen met het roodpaars van de
kattenstaart. Op een schilderij zou
ik de kleuren wat erg enthousiast
vinden maar in de natuur mag ik
deze vrolijkheid wel.
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Wederik en kattenstaart zijn dus planten die vaak bij elkaar te vinden zijn.
Van wisselende waterstanden hebben beide weinig last ofschoon wederik
een zoetwater getijdengebied vermijdt. Tweemaal daags natte voeten is
blijkbaar te dol, kattenstaart vindt het prima maar wederik gaat dan wat
hoger staan buiten de normale eb en vloed.
Het klinkt allemaal alsof kattenstaart en wederik dikke vriendjes zijn, maar
eigenlijk moet je aannemen dat ze gezworen vijanden zijn. Twee
plantensoorten die in (bijna) hetzelfde biotoop groeien moeten elkaar
vreselijk in de weg staan. Je krijgt in de natuur niet die indruk maar ik weet
ook niet goed waaraan je dat zou moeten zien. Maar hoe dan ook:
blijkbaar zijn ze in veel gevallen even sterk en moeten ze dus samen ons
vermaken.
Maar er is ook nog een insect dat een speciale band heeft met wederik en
kattenstaart. De slobkousbij is een solitaire bij, die dus niet in een kolonie
leeft zoals de honingbij, en die uitsluitend bij grote wederik en de directe
familieleden stuifmeel verzameld voor de larven. De reden is dat wederik
behalve stuifmeel ook een dikke olie produceert in de bloemen. Deze olie
wordt verzameld door de slobkousbij, vermengt die met stuifmeel en plakt
het mengsel op het achterste paar poten. Deze gelige klontjes verklaren
de naam van de bij. De bij brengt dit mengsel naar een zelfgemaakt
holletje en als ze voldoende verzameld heeft legt ze er een eitje op en het
holletje wordt afgesloten. De slobkousbij maakt het holletje van binnen
min of meer waterafstotend misschien met de olie uit de wederik, maar in
ieder geval heel verstandig in een omgeving met wisselende
waterstanden. Als het goed gaat komt het ei uit, de larve eet het stuifmeel
en verpopt en het volgende jaar is er weer een slobkousbij.
Wederik maakt wel olie en stuifmeel maar geen nectar en trekt dus niet
veel insecten. Ook de volwassen slobkousbij moet voor zijn eigen eten
elders heen en dat zal dikwijls de kattenstaart zijn die wel nectar maakt.
De kattenstaart is ook de favoriete nectar leverancier van de bonte viltbij.
De bonte viltbij is ook een solitaire bij, maar bovendien een koekoeksbij
dat wil zeggen dat deze bijen hun eitje leggen op de voedselvoorraad die
een andere bijensoort heeft klaar gemaakt voor haar nakomeling.
Koekoeksbijen zijn vaak hele mooie insecten en deze bonte viltbij is geen
uitzondering met rood en witte en zwarte vlekken op het achterlijf.
Koekoeksbijen hebben meestal één speciale bijensoort waar ze hun eitje
deponeren en bij de bonte viltbij is dat inderdaad de slobkousbij. Wederik
en kattenstaart brengen zo twee insecten bij elkaar die zeker geen
vrienden zijn.

35

Lange ereprijs
Lange ereprijs (Veronica longifolia) is de
zeldzaamste van de drie bloemen in dit
artikel. Net als de meeste andere soorten
ereprijs bloeit deze met blauwe, een
beetje paarsige bloemen maar bij de
lange ereprijs is dit veel opvallender want
de plant is veel hoger (tot 1 meter) en
bovendien staan de bloemen in een soort
aar boven in de plant. Ik heb lang gedacht
dat aar-ereprijs dezelfde plant was maar
dat is dus niet zo; aar-ereprijs komt niet
voor in Nederland en is zeer zeldzaam in
België. Lange ereprijs is een fraaie plant
en er zijn dan ook kweekvormen te koop
en je ziet hem ook regelmatig als
snijbloem, maar in het wild is de plant
beschermd!
Lange ereprijs groeit van Nederland tot
Korea maar in ons land is de plant
merkwaardig kieskeurig en is eigenlijk
alleen te vinden in de buurt van de
Dommel in Brabant en in Overijssel langs
de Vecht en Dinkel. Waarom? Niemand
weet het. In mijn omgeving is lange
ereprijs niet echt zeldzaam maar komt wel
veel minder voor dan kattenstaart en
wederik. Bovendien vallen de blauwe
bloemen veel minder op dan de vrolijke
kleuren van kattenstaart en wederik.
Lange ereprijs bloeit in dezelfde periode als de twee andere maar ik heb
de indruk dat die anderen langer doorbloeien. Ook is het opvallend dat het
“in de buurt van de Dommel” wel heel letterlijk moet worden opgevat want
verder dan 100 meter van dit riviertje zul je de plant niet vaak tegen
komen. Een erg kieskeurige bloem dus en het gevolg is dat ondanks dat
hij hier niet echt zeldzaam is, je hem toch niet zo vaak ziet. Maar dat geeft
dan weer de reactie: “Hé, lange ereprijs, leuk.”
Jan van Dingenen
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OVER UILEN, UILSKUIKENS, UILENBALLEN, ETC.
In het stukje Vogelwetenswaardigheden heb ik geschreven, dat ik
sinds lange tijd vanuit mijn tuin de Steenuil kon horen. De typische
roep was duidelijk herkenbaar: een katachtig, enigszins klagend
“kjieuw” en een spechtachtig kjè-kjè-kjè-kjè. Het lijkt dan alsof de
Steenuil dichtbij zit, maar daarin kun je je vergissen. Met name in de
stille avond draagt het geluid ver en dus lijkt hij dichtbij te zitten.
Dit gebeuren riep bij mij een gedachte op van “Blijkbaar heeft het
project Steenuilen zijn vruchten afgeworpen!” Ik heb daar al eerder
over geschreven, dus dat ga ik niet meer herhalen. Maar het
gelukzalige gevoel van hoera, hij is er weer (de Steenuil) bleef bij mij
doorwerken, zodat ik er iets over wilde schrijven.
Echter, in vorige edities heb ik reeds geschreven over de Kerkuil, de
Steenuil, over uilen in het algemeen en ik wil mezelf niet gaan
herhalen.
In dit artikel wil ik het over wetenswaardigheden (met betrekking tot
uilen) hebben, wetenswaardigheden die ik gedeeltelijk put uit het
boek “Vreemde vogels” van Dr. Roger Lederer, een uitgave van
Tirion Natuur.
De hoofdvraag blijft gedurende dit artikel: “Wist u, dat ………..
Wist u, dat uilen vaak gecombineerd worden met domheid?
Spreekwoorden en gezegdes vertellen ons dat, wanneer je domme
dingen doet, je in verband met uilen wordt gebracht.
Voorbeelden daarvan zijn:
 Een sukkel wordt ook wel een uil genoemd
 Een ander woord voor dom is uilachtig
 Een sloom persoon krijgt de benaming: uilenbal
 Een grote domoor is een uilskuiken
 En een lolbroek is een uilenspiegel (o.a. Tijl Uilenspiegel)
Dat is niet zo positief. Daar kan de Fabeltjeskrant met de wijze Meneer de
Uil niet tegenop. En hoe vaak wordt een uil niet afgebeeld met een boek
(belezen figuur) afgebeeld. Tegenstrijdigheid dus.
Een speciaal gezegde is: “Uilen naar Athene zenden”. Het dateert uit de
Griekse oudheid. Er wordt mee bedoeld dat een handeling overbodig is.
Destijds huisden al heel veel uilen in de rotsspleten van de Acropolis te
Athene. En er waren al zoveel uilen (lees: wijsgeren) naar Athene
gekomen, dat het geen zin meer had om er meer te sturen. Vergelijkbaar
is het gezegde: “Water naar de zee dragen.”
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Het beeld, dat mensen van uilen hebben is niet zo positief. Men is vaak
bang van uilen. Een recent onderzoek in Engeland toonde aan dat van de
mensen boven 15 jaar maar liefst 39 procent uilen angstaanjagend vindt.
Geen reden om ze als huisdier te houden, alhoewel …… de Harry Potterfilms deden de vraag naar (witte) sneeuwuilen toenemen. In
gevangenschap gekweekte exemplaren mogen verkocht worden in Britse
dierenwinkels. Gelukkig hebben natuurorganisaties een hype kunnen
voorkomen, door aan te geven, dat een sneeuwuil geen goed huisdier kan
zijn.
Angst voor vogels in het algemeen (ornithofobie) wordt ook nog eens
versterkt door films als The Birds van Alfred Hitchcock.
Wist u, dat er een behoorlijk aantal soorten uilen voorkomen? In
Nederland zijn dat de Steenuil, Ransuil, Bosuil, Velduil, Kerkuil, sinds
enkele jaren de Oehoe (Groeve Enci).
Verder zijn in Europa te vinden: de Sneeuwuil, Dwergooruil, Ruigpootuil,
Sperweruil, Oeraluil en de Laplanduil.
De grootste uilensoort van Eurazië is de Oehoe. Hij is twee maal zo groot
als de Ransuil, heeft opvallende oorpluimen. De grootte van staart tot kop
ligt tussen de 66 en 71 centimeter, een behoorlijk groot beest, dat in staat
is een haas te vangen. Hij weegt maximaal 4 kilogram!!
De Oehoe heeft geen natuurlijke vijanden. De meeste sterven door
verhongering of door toedoen van de mens: in Amerika heeft een
onderzoek opgeleverd dat 46% van de Oehoe’s het loodje legde door
afschot.
De Oehoe is de officiële vogel van de provincie Alberta in Canada.
De kleinste uil ter wereld is de Cactusuil in het zuidwesten van de
Verenigde Staten. Hij heeft een grootte van 13-14 centimeter, zo iets als
een huismus en hij weegt slechts 40 gram.
Er worden op vandaag nog steeds nieuwe soorten uilen ontdekt. In 2002
ontdekte men in Brazilië de Pernambuco-dwerguil en in 2004 signaleerde
men in Sri Lanka de Srendib-dwergooruil.
Wonderlijk, dat er zoveel verschillen zijn binnen de uilenfamilie, maar een
aantal kenmerken hebben ze gemeen met elkaar:
 Een geruisloze vlucht, vanwege de ‘franjes’ aan de veren
 Naar voren gerichte ogen t.b.v. van het zien van diepte
 Een fabelachtig gezichtsvermogen
 Een uitstekend gehoor
 Een stel sterke klauwen
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Het zijn echte jachtvogels. Vanwege hun geruisloze vlucht en het
nachtelijk verschijnen roepen ze iets geheimzinnigs op bij de mens.
Daarover heb ik al een keer geschreven.
Tot slot wil ik graag terugkomen op de naamgeving van de Steenuil. De
Latijnse naam is Athene noctua: Athene nachtvogel. Genoemd naar
Pallas Athene, godin van de wijsheid en beschermgodin van Athene, de
Griekse hoofdstad. Steenuil is de Nederlandse naam vanwege zijn
nestelplaats in rotsspleten, steenhopen en oude gebouwen.
De Steenuil jaagt meestal tijdens de schemering. Vanwege het
voorkomen in de duisternis roept hij het beeld op van de dood en als
boodschapper van naderend onheil. Vandaar de namen ‘lijkenroeper’ en
‘doodsroeper’.
De Steenuil heeft een katachtige kop en ogen en met zijn sisssende
geluiden wordt ook nog eens de link met een blazende kat gelegd.
Daarom de namen ‘katuil’ en ‘kattekop’.
Overdag wordt de Steenuil wel eens belaagd door een zwerm kleine
zangvogels en dat levert hem de naam ‘mussenuiltje’ op.
De Steenuil is een van onze levendigste uilen. Als hij merkt dat hij ontdekt
is maakt hij allerlei rukkende bewegingen, duikelingen en draait met zijn
hoofd. Dat zijn zogenaamde oversprongreacties.
Vanwege dit ‘gekke’ gedrag wordt hij in Limburg ook wel ‘gek-bilke’
genoemd.
Zo zijn er nog wel tal van namen te noemen. Feit blijft dat het leuk is de
Steenuil weer in ons biotoop te hebben. In Waterval zitten ze er al sinds
langere tijd. Nu maar hopen dat we ze in Vliek vaker te horen en te zien
zijn.
Namens de Werkgroep
Vogels,
Jos Smeets
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IVN CURSUS KAART, KOMPAS & GPS
De cursus Kaart, Kompas & GPS die in oktober van start gaat is bijna
volgeboekt.
De gehele cursus zal een drietal binnenlessen en een buitenles omvatten.
Binnenlessen worden in ons clubhome D’n Haamsjeut gehouden op
dinsdagavond 28/10, 4/11 en 11/11 van 19.30 uur tot ca 22.00 uur. De
buitenles (praktijkles) wordt op zaterdagochtend 15 of 22 november 2008
ingepland (9.30 – 13.00 uur) en vindt plaats op de Sint Pietersberg.
Het programma zal er
globaal als volgt uitzien:
- Algemene inleiding op
de cursus.
- Stafkaarten lezen, waar
moeten we op letten?
- Hoe werkt een kompas.
- Gebruik kaart en
kompas.
- Hoe werkt een GPS
(een 1e kennismaking).
- Oefenen in de praktijk.
Materialen als kaarten,
kompas, GPS en boeken
zijn aanwezig. (heeft u een eigen kompas of GPS, neem die dan mee).
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 20 personen. De kosten
bedragen € 25,- inclusief cursusmap en koffie/thee tijdens de
binnenlessen. Leden van IVN Ulestraten genieten een korting van € 5,-.
U kunt zich nog aanmelden door uw naam, adres, tel. nr. en mailadres
door te geven aan ons secretariaat, Kasteelstraat 75, 6235 BN,
Ulestraten, tel. 043 – 3644976.
Mailen naar ulestraten@ivn-limburg.nl kan natuurlijk ook.
Wie het eerst komt wie het eerst maalt!
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EEN RANSUILENFAMILIE
Over uilen
Tot voor enkele jaren terug had ik weinig ervaring met uilen. Ik kende
wel een aantal soorten en ik hoorde regelmatig steenuiltjes in de
omliggende weilanden met hun doordringende roep: poetskwiew!
poetskwiew! Een enkele keer zag ik er wel eens eentje in de
schemering in lage vlucht van de ene naar de andere boom gaan.
Melancholiek en ook een beetje onheilsspellend vond ik die
steenuilenroep in mijn jeugdjaren als we ’s avonds schaatsten op
een grote drinkpoel voor het vee. Volle maan, een besneeuwd koud
landschap met daarin zo ver het oog reikte alleen maar fruitbomen in
rust. Het steenuiltje niet. Die bleef roepen. In de vele oude
appelbomen waren genoeg schuilplekken als het al te koud werd.
Mysterieus
Maken de steenuilen met hun roep nogal spektakel, met ransuilen is dat
anders. Buiten het broedseizoen is de vogel zwijgzaam. Maakt de ransuil
een geluid, dan is dat een zacht oe-oe-oe, veel klagender dan de roep
van de bosuil. Maar ik moet bekennen dat ik deze wijsheid uit Petersons
Vogelgids heb en dat ik zelf dat geluid nooit gehoord heb. Hoe het ook zij,
twee jaar geleden ontdekte ik voor de eerste keer dat een echtpaar ransuil
domicilie gekozen had in een hoge, dichte den vlak achter ons huis. Die
ontdekking verliep in etappes. Het eerste signaal dat ik opving was de
klaaglijke, hulpeloze roep van de jonge uilen die we vroeg in de avond in
een boom zagen zitten. De dieren waren vanwege de pluimen boven de
ogen goed herkenbaar als ransuil. De hongerroep bestaat uit een
langgerekt, iel, ‘pie-ie-ie-iep’ in stijgende toonhoogte en wordt om de tien
à vijftien seconden herhaald. Urenlang, vermoedelijk zelfs de hele nacht
door. Want laat in de nacht hoorde ik de jonge uilen nog steeds roepen.
Op herhaling
Dit jaar hebben de ransuilen weer gebroed maar nu achterdoor in een
hoge eik. Een oud kraaiennest heeft nogmaals dienst bewezen. Ook nu
dezelfde ceremonie! De ouderransuilen zijn er wel maar je hoort ze niet.
Het is door de eerdere ervaring en door de vele uilenballen die ik vind dat
ik deze keer meer attent ben. Maar desondanks is het andermaal een
verrassing en bemerk ik de ouderuilen pas als de jonge ransuilen
uitgevlogen zijn. Ook deze keer drie jonge ransuilen, net van die dikke
pluizebollen, die vaak vlak naast elkaar op een of enkele takken zitten en
vandaar het niet aflatend ‘pie-ie-iep’ laten horen.
Op verkenning
41

De jonge ransuilen houden zich de eerste dagen op in hun geboorteboom.
Na vier, vijf dagen begint de verkenning van de omgeving. Eerst een paar
bomen verder, in het begin nog mooi bij elkaar. Maar na anderhalve week
zoekt iedere jonge ransuil zijn eigen boom en klinkt de klagelijke pie-ie-iep
nu uit alle richtingen.
Opmerkelijk is dat de jonge vogels vroeg in de avond al met hun
bedelroep beginnen terwijl de ouderuilen nog duidelijk op een oor
liggen of staan. Want hoe de jongen ook piepen, de ouders zijn nog
niet te zien. Dat is altijd het goede moment om met de verrekijker in
de aanslag de boom met het nest te bespieden. Uit ervaring weet ik
inmiddels dat de vogels pas bij de late schemering, zeg ruim een half
uur na zonsondergang, voor de dag-nacht komen. Opeens is de uil
er. Een donker silhouet komt met een diepe vleugelslag uit de boom.
In de vlucht is het een grote vogel met een vleugelspanwijdte van
ongeveer 70 centimeter. Door de diepe vleugelslag is het net of de
vogel bij iedere slagbeurt een beetje naar beneden valt maar dat is
duidelijk optisch bedrog. Opvallend is dat de ouderransuilen als zij
het nest verlaten om op jacht te gaan telkens richting bos vliegen.
Héél anders dan bij de torenvalken die vanuit de valkenkast linea
recta richting vliegveld gaan.
Het verdere verloop
Als de jonge ransuilen eenmaal op sjouw zijn, dan kennen ze geen
grenzen meer. De afstand tot de nestboom wordt steeds groter. Controle
is heel eenvoudig door telkens weer te lokaliseren vanwaar de bedelroep
van de jonge uilen komt. Mijn laatste waarneming dit jaar heb ik gedaan in
de Heerenstraat. Nadat bos en Bospad-omgeving voldoende verkend
waren, heb ik de laatste signalen langs de
Heerenstraat opgevangen. Over een afstand
van enkele honderden meters steeds weer op
een andere plek zaten de pubers te piepen.
Eenmaal in de grote wereld (de Heerenstraat
is per slot van rekening een doorgaande weg)
kennen de jonge vogels geen grenzen meer.
Met hun ouders zijn ze verdwenen en is de
nachtelijke rust wedergekeerd in het Bospad.
De ransuilen gedragen zich weer volgens de
aanwijzingen van Petersons Vogelgids:
zwijgzaam buiten het broedseizoen. Ik hoor
en zie niks meer.
Paul Notten, Moorveld
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LIMBURGSE UITDRUKKINGEN OVER PLUIMVEE
(KIP, HAAN, EI)
In de Nederlandse taal komen heel wat ”pluimvee-uitdrukkingen” voor
over kippen, hanen en eieren. m enige voorbeelden te noemen:
Over kippen:
Er als de kippen bij zijn. Als een kip zonder kop. Met de kippen op stok.
Over hanen:
Haantje de voorste. Zijn haan koning willen laten kraaien. De gebraden
haan uithangen.
Over eieren:
Beter een half ei dan een lege dop. De kip met de gouden eieren
slachten. Het is koek en ei.
Maar dat zijn allemaal Nederlandse (“Hollandse”) uitdrukkingen. Zijn er
ook Limburgse?
Bij het opruimen van een oude ladenkast vond ik Limburgse spreuken,
uitdrukkingen en spreekwoorden, die ik ooit gebruikt heb voor een
spreekbeurt over kippen, hanen en eieren.
Heel veel van die uitdrukkingen, spreuken en spreekwoorden zijn
ontleend aan de dagelijkse belevingswereld, bezigheden en
activiteiten van de mensen. Soms zijn ze al honderden jaren oud. Als
men bijvoorbeeld wilde aangeven dat er maar één persoon de baas
kon zijn dan gebruikte men de uitdrukking: “Geen twee kapiteins op
één schip”. Een uitdrukking die voortkomt uit de scheepvaart.
In Limburg hadden we daar een andere uitdrukking voor die voortkwam uit
de dagelijkse gang van zaken op de boerderij.. De kippen en hanen liepen
los rond op het erf en scharrelden Hun dagelijkse kostje bij elkaar op de
mesthoop. Ook hier kon er maar één de baas zijn, dus:
“Gein twiè hane op eine mèshoup”.
Soms ging er ook op de hoeve iets fout, dat dan weer goed gepraat werd.
Het was de bedoeling dat de loslopende kippen hun eieren in de
beschikbare legnesten deponeerden. Als dat niet gebeurde zei men:
“De beste hin lek wael ins in de netele”.
Een van de werkjes van boerenkinderen was het eieren op te sporen. Die
eieren mochten niet te lang blijven liggen om bederf te voorkomen. Oude,
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rotte eieren waren niks meer waard. Ook de boerendochters moesten op
tijd hun weg vinden in het leven, want … oude vrijsters worden lastig:
“Eier en maedsjes mòt me neet euver tied beware,
Om te zorgen voor nageslacht moesten er eieren uitgebroed worden door
een broedse kip. Kippen worden niet direct broeds en je moet soms
geduld hebben voordat het broeden kan beginnen:
“Mit d’n tied kump de kloek op de eier”.
Als dan een kip broeds was, kon het broeden beginnen. Om een
succesvolle uitkomst van de kuikens te krijgen, gold:
“Me mòt noeats te väöl eier ònger de kloek lègke”.
Een aantal uitdrukkingen verwijzen naar menselijke eigenschappen:
Van iemand die ‘s morgens erg vroeg in de weer was:
“Hae slièp op den hanebalk”.
Als iemand eens één keer royaal uit de hoek kwam:
“Dae is ’n ei oet de vot gevalle”.
Wanneer iemand te laat met een idee of oplossing komt:
“Hae kump mit ’t zout es ’t ei op is”.
Als een vrouw te veel geld
uitgeeft, wordt het wat vrouw
onvriendelijk:
“Ein hin kan miè oeterein
sjarre es tièn hane bie-ein”.
En om af te sluiten deze als
grap bedoelde uitdrukking:
“ ‘t Is mich get,” zag den
douve, “vreuger krièden de
hane, noe gape za allein
nog mer”.
Ik hoop u weer even in de
sfeer gebracht te hebben van het idyllische boerenlandleven van de tijd
dat deze “pluimvee-uitdrukkingen” zijn ontstaan en gebruikt werden. Ik
hoop dat we ze blijven gebruiken zodat ze niet verloren gaan.
Jo Soogelée
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NATUURWEETJES
Anti-heksenmiddel
De lijsterbessen rijpen en kleuren zich
oranje. Ze worden vooral door
spreeuwen gegeten, hoewel ook merels
en zanglijsters ze best lusten.
Spreeuwen kunnen in een dag een hele
boom van zijn bessen ontdoen.
Lijsterbessen zijn voor mensen giftig,
want er zit blauwzuur in. Vroeger plantte
men lijsterbesbomen naast de huisdeur,
omdat men geloofde dat ze heksen
afweerden. Nu wordt de boom vooral geplant om zijn overdadige witte
bloei in mei en zijn bessen.
Herkenningsmelodie
Op zonnige zomerdagen zijn de
veldsprinkhanen erg actief. De
mannetjes sjirpen om de vrouwtjes te
lokken. Het sjirpen is vaak het enige
waaraan ze elkaar herkennen. Sommige
soorten hebben zo'n variabel
kleurpatroon dat een vrouwtje daaraan
de mannetjes van de eigen soort niet
herkent. Anderzijds bestaan er soorten
die zo op elkaar lijken dat het enige verschil in het sjirpen ligt. Niet eens
hoorbaar voor ons, maar wel voor de vrouwtjes
Distel van arme grond
'Kale jonker' heet een distel die alleen
boven op zijn anderhalve meter hoge
bloeistengel een kluitje roodpaarse
bloemhoofdjes heeft. Al in de lente waren
de stekelige rozetten te zien tussen het
korte gras van veenweiden. De kale
jonker staat nu in volle bloei. Hij is even
prikkerig als andere distels, maar de
moeite waard om er eens lang naar te
kijken. Op zonnige dagen vliegen allerlei insecten af en aan. 's Nachts
slapen hommels in de hoofdjes.
Jean Slijpen.
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NATUURGIDSENCURSUS 2009 – 2010
Ben jij geïnteresseerd in Natuur en Milieu?
Wil je hier meer over weten?
En wil je deze kennis delen met anderen?
Dan is de IVN-Natuurgidsencursus echt iets voor jou !!
Meld je geheel vrijblijvend aan voor meer informatie over deze cursus bij:
CNME Maastricht en regio
John Steijns
Statensingel 138
6217 KH Maastricht
Tel: 043-3219941; E-mail: info@cnme.nl
of bij elke IVN afdeling in Zuid-Limburg
De cursus start in het voorjaar van 2009 en bestaat uit ongeveer 40
bijeenkomsten (waarvan 20 buitenlessen). De toekomstige Natuurgids
loopt tijdens de cursus stage bij een groene organisatie (zelf in te vullen).
Datgene wat je leert in de cursus pas je meteen toe op je “Eigen Plekje”.
Meer info: www.ivn.nl/cursussen
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 21 sept.:
IVN - Middagexcursie” i.h.k.v. de Groene Maand
Thema: Klimaat en Natuur
Vertrek: 14.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Maandag 29 sept.:
IVN - Thema-avond: “Klimaat”
Plaats: Gemeenschapshuis De Stip Meerssen
Organisatie: IVN Ulestraten/Meerssen/Milieudefensie
Aanvang: 19.30 uur
Info: 043 – 3643740
Woensdag 1 okt.:
IVN - Avond
Onderwerp: Filmavond “Limburgse natuur“
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426
Zondag 5 okt.:
Herfstwandeling langs de oostelijke helling van de Maas
Vertrek: 14.00 uur Raadhuisplein Cadier & Keer
Info: 043 – 3644647
Zondag 12 okt.:
Vogelexcursie rond de Van Tienhovenmolen
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3649649
Zaterdag 25 okt.:
Avondactiviteit “Nacht van de Nacht”
Vertrek: 19.30 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Woensdag 5 nov.:
IVN-Avond (dialezing)
Onderwerp: 2000 jaar Maastricht
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644647
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Zondag 9 nov.:
Middagexcursie
Thema: Ecoduct Kruisberg en nieuw wandelpad Biesenberg
Vertrek: 14.00 uur, Cafe Bergrust, Vliegveldweg 21
Info: 043 – 3643740
Woensdag 3 dec.:
IVN-Avond
Onderwerp: Nog te bepalen
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426

Zondag 28 dec.:
29e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders
vermeld.
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

Theo Custers (ad interim)
Meerstraat 23
6241 ND Bunde - tel: 3649649

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 Venel

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Vogels

Theo Custers
Prins Willem Alexanderlaan 7
6241 GL Bunde - tel: 3649649

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 email-melding kunt u vragen voor
geheimhouding.
Mobielnr. Gerrit Lenting, Brigadier Groene Brigade Heuvelland
06-21836029
Email: g.lenting@prvlimburg.nl

Milieuklachten binnen de gemeente Meerssen
(Hans Schmetz): 043 - 3661690
(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
Dassenwerkgroep Zuid-Limburg: 045 – 5443738
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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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