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VAN DE BESTUURSTAFEL
Natuur- en milieuorganisaties vinden steeds meer weerklank bij
politiek en publiek. Chapeau voor het gemeentebestuur dat zo wijs is
geweest om te besluiten door te gaan met het milieubewust aanpakken van de onkruidbestrijding d.m.v. het branden. Ook probeert
zij andere gemeenten te bewegen tot dezelfde bestrijdingsmethodiek.
Op 15 maart a.s. is er weer een opschoondag; laten wij de gemeente
helpen door massaal hieraan mee te doen. Kom die dag, laat merken dat
natuur en milieu ons na aan het hart ligt. Maar natuurlijk ook de rest van
het jaar,door afval gescheiden te houden, gebruik te maken van
spaarlampen, thermostaat een graadje lager te draaien etc. etc.
Op 19 maart is weer de jaarlijkse Boomfeestdag. Deze zal waarschijnlijk
plaatsvinden op het terrein van de nieuwbouw van de Franciscus-school.
Men is afhankelijk van het mogelijk gereed zijn van het terrein.
Dit jaar starten wij met een cursus omtrent het gebruik van kompas- en
gps. Voor tijdstip, aanvang, duur en kosten let u op onze verdere
berichtgeving in de Haamsjeut en andere media. Er blijkt grote behoefte
aan te bestaan, inschrijving is beperkt. Leden van IVN-Ulestraten kunnen
zich al melden.
Traditiegetrouw verliep onze jaarvergadering weer in een prettige sfeer.
Bestuur blikte voor- en achteruit, deed hieromtrent uitvoerig verslag en
ook de werkgroepen presenteerden hun jaarverslagen. Jo Hamer werd
bedankt omdat hij ons op een uitstekende wijze met de financiën het
laatste halfjaar had geholpen. Wim Derks werd bereid gevonden om met
ingang van het nieuwe jaar deze taak op zich te nemen. Wim, veel succes
en alvast bedankt!
Ook waren er twee jubilarissen, Leo Teheux en Els Carboex. De eerste
was helaas die avond verhinderd, maar Els was aanwezig en werd dan
ook in het zonnetje gezet. In een grijs verleden is zij nog eens 8 jaar
penningmeester(es) geweest van ons IVN. Zij is ook een van de “stille
krachten” die altijd mee opruimen en afwassen na een bijeenkomst. Een
echt verenigingsmens maar dat blijkt ook uit haar betrokkenheid bij
andere verenigingen in ons Ulestraten.
De jaarverslagen van bestuur en werkgroepen vindt u elders in dit blad.
Bestuursleden hebben inmiddels meegedaan aan diverse workshops van
het district IVN.-Limburg, verschillende vergaderingen, bijeenkomsten
werden bezocht etc. In samenwerking met de werkgroepen werd een
jaarprogramma samengesteld.
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Besprekingen vonden plaats betreffende de fiets-estafettetocht, die wij
samen met IVN.-Meerssen organiseren op 1 juni a.s. Wij hopen dat deze
estafette ook zo’n groot succes zal worden als de estafette B(l)oeiende
Bermen vorig jaar. Deze heeft nu navolging in het gehele land.
Onze jeugdleiders, Theo en MarieJosé hebben samen met de
jeugdleiding van IVN.-Meerssen
eveneens een eigen jaarprogramma
opgesteld.
Ook de overige werkgroepen zijn
volop bezig. Kortom, het bruist van
de activiteiten in onze vereniging.
Bestuur en Beco-leden, hebben ons
lokaal een flinke poetsbeurt gegeven.
Zij werden daarmee bijgestaan door Marcel Aarts, die met zijn machine de
vloerbedekking onder handen nam, waarvoor onze dank.
De Oudejaarswandeling trok meer dan 70 deelnemers. Men genoot volop
en na afloop werden zij getrakteerd op gratis Glühwein, koffie,
thee, wafels en kerstbrood.
Ook wisten 58 personen op Aswoensdag ons lokaal te vinden om een
prachtige presentatie te volgen over Sterren en Planeten, gepresenteerd
door Gerard Willems.
Onze jeugd ging op een enthousiaste wijze sporen zoeken onder
aanvoering van natuurkenner, Huub Snellings.
Omdat Wim Derks penningmeester is geworden zoeken wij een aanvulling
voor onze kascontrole commissie. Men kan zich hiervoor opgeven bij een
der bestuursleden.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de
maand in ons verenigingslokaal d’n Haamsjeut?
Ontmoeten wij u ook weer op onze cursussen, wandelingen, excursies,
fietstochten, presentaties en andere activiteiten?
Tot horens en/of ziens.
Namens het bestuur,
Frans Passier
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DRIEKONINGENBRIEFJE
De stad Sava
In Iran ligt de stad Sava, dat nu een bekend tapijtcentrum is. In de
Middeleeuwen werd er keramiek gebakken. In 1291 werd de stad bezocht
door Marco Polo toen die op doorreis was. Marco Polo was een van de
eerste Europeanen die zo ver naar het Oosten durfde te reizen en
gelijktijdig ook nog zijn ervaringen opschreef. Marco Polo had de reisdrift
niet van een vreemde. Ook zijn vader, handelsman in Venetië, had
omstreeks 1260 al een reis naar China gemaakt en had van de Chinese
vorst (de groot-chan Koebilai, zoals hij toen heette) het verzoek gekregen
om missionarissen te zenden. In 1271 zijn vader Polo en zijn nog
beroemdere zoon Marco opnieuw naar China gereisd. De familie Polo kon
in dat vreemde land goed opschieten met de groot-chan. Marco Polo
kreeg allerlei gunsten zoals het maken van reizen door het onmetelijk
grote en onbekende land dat China toen was. Marco Polo was ook een
drietal jaren gouverneur van een grote Chinese stad. Na 17 jaren verblijf
in China keerden de Polo’s terug en op hun terugtocht verbleven zij ook
korte tijd in de Perzische stad Sava van waar de Drie Wijzen ooit
vertrokken waren naar het Westen, op zoek naar het Kind.
De drie Wijzen
Volgens de overlevering kwamen de drie wijzen uit de Perzische stad
Sava. Vandaar vertrokken ze naar het Westen om de pasgeboren profeet
te eren. En ze namen geschenken mee. Goud om te weten of het een
aardse heerser was, wierook om te weten of hij een hemelse heerser was
en mirre om te achterhalen of hij een eeuwige heerser zou zijn.
De jongste koning ging als eerste kijken naar het kind en toen hij
terugkwam zei hij dat hij een jongeling van zijn leeftijd had gezien. Daarna
ging de middelste koning kijken en die zei dat hij een man van middelbare
leeftijd had ontmoet. Toen de oudste koning terugkeerde had hij een
grijsaard ontmoet. Hierna besloten de koningen om samen naar de
profeet te gaan. Nu zagen zij allemaal een pasgeboren kind van 13 dagen
oud en ze gaven de meegebrachte geschenken. Het kind nam alles aan
en gaf de Drie Koningen een klein kistje mee. Hierna keerden de drie
koningen terug naar huis. Maar toen ze drie dagen onderweg waren
maakten zij het kistje open en vonden een kleine steen en ze waren
verbaasd onthutst en verwonderd. De steen gooiden ze in een diepe put
want de koningen wisten toen nog niet dat dit de steen der wijzen was.
Toen de steen op de bodem van de put viel, sloeg op hetzelfde moment
de bliksem in deze put en bleef er groot branden.
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De koningen namen van dit vuur toortsen mee naar hun eigen streek en
hielden het vuur eeuwig brandend in hun tempel. De drie koningen
werden in de stad Sava begraven.
Het Driekoningenbriefje
In de Middeleeuwen werden de relieken van de inmiddels heilig
verklaarde Driekoningen door de kruisvaarders eerst naar Milaan en later
naar Keulen overgebracht. De Driekoningen werden sindsdien vooral door
pelgrims en reizigers vereerd. In Keulen waren ook speciale
Driekoningenbriefjes te koop. De stukjes papier werden in de kleding
genaaid en beschermden de reizigers tegen dolle honden. Dolle honden
waren in die tijd een groot gevaar voor pelgrims en reizigers. Wie echter
geen Driekoningenbriefje bij zich had kon ook uit de voeten met een ander
ritueel. Met een stokje trok men een cirkel op de grond, ging daarin staan
en sprak de volgende bezweringsformule:
“KWAJE HOND STA STILLE
HET IS DER KONINGE WILLE”
In de geest van dit Driekoningenverhaal wens ik alle IVN-ers en mensen
die de natuur en het milieu een warm hart toedragen graag een
Driekoningenbriefje toe, niet als bescherming tegen dolle honden want die
zijn er gelukkig niet meer, maar als geleide voor een hopelijk goede
gezondheid en een natuurrijk en zonnig 2008.
Paul Notten, Moorveld.
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ALGEMEEN VERSLAG
Het jaar 2007 was voor ons IVN een enerverend jaar. De ons
omringende natuur werd opgeschoond en zelfs stukken nieuwe
natuur werden aangelegd. Uw bestuur en coördinatoren hebben ook
de handen uit de mouwen gestoken en hebben met materiaal van het
IKL de omgeving van de poelen in Waterval opgeschoond. Dit bood
weer volop kansen voor een goede biotoopontwikkeling.
De cursus “Amfibieën en Reptielen” was zeer geslaagd. Onze “docenten”
Wim en Els wisten de cursisten gedurende de cursus uitermate te boeien.
Onze wandelingen/excursies trokken veel deelnemers, denk hierbij o.a.
aan de wandeling Verborgen Vallei, Bunderbos, Landgoed Vliek, de
Oudejaarswandeling, de avondwandelingen in de Doort en in onze eigen
omgeving waarbij ontelbare vuurvliegjes werden gesignaleerd, de
wandeling rond Epen en niet te vergeten de wandelingen in het kader van
de Groene Maand.
Ook onze presentaties met beamer en film trokken veel belangstellenden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de film van Al Gore. Deze wist heel wat
discussies los te weken.
Toch, dankzij deze film en tegen-films, weerwoorden etc. is natuur- en
milieubeleving nu een hot item. Men ziet nu in het algemeen in dat wij
zuinig moeten zijn met onze natuur en ons milieu. Wij zijn verplicht de
generaties na ons iets behoorlijks na te laten. Daar zijn maatschappij en
politiek nu wel van
doordrongen, maar het kan
nog altijd beter.
Vorig jaar gaf ik u een
opsomming van instrumenten
en materialen die ons ten
dienste staan. In 2007
schaften wij ook een GPSsysteem, luidsprekers voor de
beamer en een laptop aan.
Een welkome aanvulling van
onze toch al ruime outillage. Er
is al diverse malen gretig
gebruik van gemaakt. De film
“Boerenleven in vroeger jaren”
werd, op veler verzoek, dit jaar
herhaald. In 2006 werd hij ook
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al eens vertoond. Tot onze verrassing werd deze zo druk bezocht dat wij
moesten uitwijken naar een grotere zaal.
Ook de fietstocht, uitgezet door Fred en Jean, werd als prachtig ervaren.
Ondanks dreiging van slecht weer verschenen veel deelnemers aan de
start. De weergoden waren hen gunstig gezind: het begon pas te regenen
toen wij na afloop Ulestraten binnenreden.
Buiten alle verenigingsactiviteiten om hadden de diverse werkgroepen ook
nog hun eigen activiteiten. Maar daar hoort u meer van in de diverse
verslagen van de werkgroepen.
Marie-José kwam als jeugdleidster de Werkgroep Jeugd versterken. Naar
verluidt is zij een goede aanvulling. Theo functioneert voorlopig tevens als
coördinator van de jeugdgroep. De samenwerking met de jeugdleiding
van IVN Meerssen verloopt voortreffelijk.
Verder constateren wij een gestage groei van ons ledenbestand.
Ik maak hierbij van de gelegenheid gebruik om mijn mede-bestuursleden,
coördinatoren, redactieleden en leden, die zich op enigerlei wijze inzetten
voor ons IVN, te bedanken. Ik denk hierbij ook aan de “stille krachten” bij
het opruimen van het lokaal, de afwas en het wassen van hand- en
theedoeken. Hiermee getuigt men van een ware verenigingszin.!!! Dit is
iets om trots op te zijn.
Bestuursleden zijn bij diverse vergaderingen, o.a. districts-, regio-,
commissies en diverse jubilea aanwezig en betrokken geweest.
In juni zal een nectarkroegentocht per fiets worden gehouden in de vorm
van een Limburgse estafette. Dit doen wij samen met IVN Meerssen. Wij
hopen dat deze net zo succesvol zal verlopen als de estafette Bloeiende
Bermen. Deze had zelfs een landelijk vervolg. Op dit moment hebben de
meeste Limburgse IVN-afdelingen hun medewerking en inbreng al
toegezegd.
Het jaar 2008 begint in ieder geval hoopvol voor onze gemeente en
daarbij natuurlijk ook voor ons qua natuur. Na ruim 20 jaar debatteren is
de kogel eindelijk door de kerk. Er worden twee Ecoducten aangelegd.
Men is al druk bezig met het aanleggen van de aan- en afvoerroutes. Een
transito wordt gerealiseerd! Ook kan men zelf waarnemen waar men
reeds bezig is o.a ontsluiting van het Kalverbos etc. Kortom de natuur
heeft weer allerlei kansen. Natuurlijk gaat het voor ons niet snel genoeg,
maar ontwikkeling kost immers tijd . We zullen ook wat geduld moeten
opbrengen maar ik zou zeggen : Ut kump good.
Tot zover het Algemeen verslag.
Frans Passier.
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EEN DAG IN HET NIEUWE JAAR 2008
Het nieuwe jaar 2008 is net gestart als ik aan dit artikel “Nieuwe
Natuur Biesenberg” voor de lente-editie van D’n Haamsjeut wil
beginnen, namelijk op vrijdag 4 januari. Even nog nagenieten van
een leuke en gezellig verlopen oudejaarswandeling 2007 met 60
deelnemers en een leuk stuk gelezen over bakovens van Paul Notten.
Maar het kan veranderen.
Vanmorgen ben ik even naar
het Voulwames geweest, om
te kijken naar de ravage die
het hoogwater van de Maas
en Geul in dit gebied in
december 2007 heeft
aangericht. Ik kon meteen
boven aan de Kruisberg een
veertigtal overvliegende
kraanvogels bekijken die rond
10 uur zigzaggend maar toch
in een V-vorm zuidwaarts
probeerden te trekken. Bij het Voulwames aangekomen stonden de Maas
en Geul erg laag en ze stroomden rustig, maar de ravage was groot en
die was nu duidelijk zichtbaar. Op de kop waar de Geul en Maas
samenkomen was de afslag van de hellingen totaal, bomen waren
ontworteld of stonden scheef of waren zelfs verdwenen. De
bietenaanplant op de akker was zeker over een breedte van twee meter in
de Geul gestort. Tientallen geelgorzen zochten op de omgeploegde
akkers naar zaad, dat nauwelijks meer te vinden was. Meegesleurd grof
materiaal lag tegen of hoog in de bomen of struiken die het geweld nog
hadden overleefd.
Verder doorlopend richting waar de Kanjel in de Geul stroomt, zag ik
ongeveer 400 grauwe ganzen
overvliegen die direct daarna
weer neerstreken op een
weiland vlak bij de plek waar
ik stond, maar dan aan de
Itterse kant. Wat een gakkend
spektakel.
In de Maas drijft een familie
knobbelzwaan met drie
jongen, ze zijn grijsbruin met
een grijszwarte snavel.
9

Wat twee jaar geleden nog een normaal voetpad was langs de Maas en
Geul, is nu een gevaarlijk glad en niet meer zichtbaar “zoek het maar uit
pad”. Hiervoor wordt ook gewaarschuwd bij het betreden van dit gebied, je
loopt op eigen risico. Alles verandert in de wintermaanden, maar het wordt
ook weer lente.
Zo zie je dat de natuur neemt en geeft en dat geldt ook voor ons nieuwste
natuurgebied op de helling van de Biesenberg. We moeten nog even
wachten tot het voorjaar en dan gaan de vier klaphekjes open. De nieuw
aangeplante inheemse bomen en struiken hebben dan goed wortel
geschoten en de dieren zijn dan hopelijk gewend aan de veranderde
situatie.
Even naar beneden voor een kopje koffie en dan, zie ik het goed??? Een
eekhoorn in mijn tuin die al zoekend van boom tot boom klimt en dan
onder de schutting door gaat naar de buurman, waar hij of zij nog enkele
bomen beklimt en dan weer verdwijnt. En dat op één dag, zou ik nog last
hebben van oud op nieuw?
Zo ik wilde eigenlijk beginnen met een artikel over het nieuwe
natuurgebied op de Biesenberg maar zo een dag bezorgt mij mijn
favoriete dagdroom, te veel om op te schrijven. Dus schrijf ik allen even
over die dag 4 januari 2008. De rest komt later.
Fred Erkenbosch
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JAARVERSLAG 2007 WERKGROEP ZOOGDIEREN
In de herfst van het jaar 2008 zal begonnen worden met de aanleg van de
ecoducten bij de Kruisberg, in de aanloop hiervan hebben we in de
maanden maart en april van 2007 in de directe omgeving de
dassenlocaties bezocht en geïnspecteerd.
Samen met de Dassenwerkgroep Limburg hebben we de resultaten
hiervan besproken met de Rijkswaterstaat (RWS). Ook zijn wij met RWS
ter plekke waar het oostelijke ecoduct komt te liggen gaan kijken of de
daarbij in de buurt liggende burcht niet in gevaar zou komen. Daarbij is
gebleken dat deze burcht niet direct onder het ecoduct komt te liggen,
maar dat tijdens de bouw hiervan de burcht wel degelijk in de
gevarenzone komt te verkeren. Wij hebben daarom aangedrongen om
passende maatregelen die RWS de aannemer zou moeten opleggen om
tot een minimale verstoring van de omgeving van de dassenburcht te
komen.
Zo moeten de huidige dassenrasters zo snel mogelijk worden verplaatst
zodat de bouwplaatsen buiten deze rasters komen te liggen; een
bijkomend voordeel hiervan is dat de das zodoende ook geen
gelegenheid krijgt om eventueel (in het voorjaar) te gaan graven waar de
pijlers van het ecoduct gepland zijn.
Nog een belangrijke maatregel vinden wij dat de begroeiing op de
hellingen aan de noordzijde van de ecoducten gespaard blijft, de
aannemer zal zijn materialentoevoer via de zuidkant moeten realiseren.
De Stichting Dassenwerkgroep Limburg is in overleg met Vliegveld en
Gemeente om bij de Bamfordweg voorzieningen aan te brengen zodat de
das de andere kant van deze weg veilig kan bereiken. Het zijn de dassen
die op het vliegveldterrein hun burcht hebben en de Bamfordweg
oversteken om o.a. aansluiting te zoeken met hun soortgenoten van de
omgeving Vliekerbos en Kalverbos. Dit overleg staat op dit moment in de
koelkast omdat er regelmatig andere plannen t.o.v. het vliegveld en
omgeving worden ontwikkeld, maar we blijven een vinger aan de pols
houden.
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
gestructureerd landschap, gemengde loofbossen, maar ook open
landschappen met kleine landschapselementen die een
aaneengesloten eenheid vormen.
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Daarom wil deze werkgroep in het bijzonder opkomen voor de das en
voor zijn (en dus ook onze) leefomgeving.
Meldt 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.
Dank aan alle leden voor hun inzet in 2007.
De coördinator
Wim Ghijsen
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JAARVERSLAG 2007 IVN Jeugdgroep Meerssen /Ulestraten
De IVN Jeugdgroep Meerssen /Ulestraten
bestaat in september 2008 vier jaar. De
Jeugdgroep heeft in 2007 wederom een goed
jaar doorgemaakt.
Er waren tal van leuke activiteiten zoals; kruiden
zoeken met de heks, proefjes doen,
herfstactiviteit, bezoek aan de molenaar, bezoek
aan de grotten enz. De gemiddelde
groepsgrootte is 25 kinderen.
Als kinderen naar de middelbare school
gaan stoppen zij meestal met de Jeugdgroep. Wij ervaren dit als een
natuurlijk verloop. Het aantal kinderen blijft ongeveer gelijk omdat er
steeds weer nieuwe leden bij komen.
De meeste kinderen zitten in de basisschoolleeftijd. Zij doen enthousiast
mee met de activiteiten. De coördinator Leo Teheux van IVN Ulestraten is
in september 2007 gestopt bij de Jeugdgroep. Inmiddels is een opvolgster
gevonden in Marie-José Steijns. Zij is nog aan een inwerkperiode bezig
en wordt door Theo Custers begeleid. De ervaringen van Marie-José zijn
positief. Theo Custers is in de inwerkperiode ook aanwezig bij de
activiteiten van de Jeugdgroep.
In Meerssen hebben wij er een nieuwe Jeugdleider bij nl. Jacco Heijnen.
Hij is in september gestart bij de Jeugdgroep en wordt ingewerkt door
Jeanne Lam. Jacco is enthousiast en is goed in het groepsteam
opgenomen.
De Jeugdleiders zijn nu: Geert Hovens, Will Voncken, Jacco Heijnen.
Coördinatoren zijn: Marie-José Steijns en Jeanne Lam. Alle Coördinatoren
en Groepsleiders nemen actief deel aan de activiteiten. Om verantwoord
te kunnen werken is voldoende groepsleiding belangrijk. De bezetting van
de begeleiding is momenteel goed. Er heerst een goede sfeer in het
groepsteam.
Er is ook een overkoepelende Werkgroep Jeugd die twee maal per jaar bij
elkaar komt. Hierin zitten Els en Wim Derks, Willy Savelberg en de
Groepsleiders en Coördinatoren.
In deze werkgroep worden lopende zaken en knelpunten behandeld wat
betreft Jeugd en er wordt gezamenlijk een Jaarprogramma opgesteld voor
de IVN Jeugdgroep.
Coördinator van De IVN Jeugdgroep
Jeanne Lam
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IK KRIJG DE KRIEBELS
Hebt u dat ook? In het voorjaar de kriebels krijgen, zomaar
onverwacht door iets wat je ziet gebeuren, door iets wat je hoort in je
tuin, door een warme zuidenwind in januari. Dat je opeens actiever
wordt en zin hebt om in de tuin te gaan werken, ook al is er niets
zinnigs te doen.
Het overkomt mij elk jaar en het begint na de wisseling van het licht,
dus na de Kerst. Je weet, dat de dagen gaan lengen, elke dag eerst 1
minuutje erbij, wat later 2 minuutjes per dag. En dat weten alleen is
net niet genoeg. Je bent als natuurmens gefocust op wat je ziet,
voelt, ruikt in je omgeving. Langzaamaan komt dat lentegevoel, dat
voorjaarsgevoel naar je toe. Soms wordt dat ruw tegen gehouden
door een vorstperiode of door een gure, vochtige en zelfs natte
noordwesterstorm die ons even met beide benen op de grond zet.
Dan overheerst het gevoel van “te vroeg gejuicht”, “het is nog
winter”, “prijs de dag niet, voordat de avond is gevallen”.
Wat zijn nu die momenten, die je dat gevoel van gelukzaligheid
geven, die je zeggen “het voorjaar komt beslist” of “stil maar, wacht
maar, alles wordt nieuw”? Ik zal een aantal momenten beschrijven,
waar ik bij voorbaat op zit te wachten. Er zijn behoorlijk wat mensen,
die niet gevoelig zijn voor hetgeen de wereld om ons heen aan
signalen afgeeft, signalen dat de winter voorbij gaat en de lente in
aantocht is.
Het begint al met de overgang van de tijd dat de dagen steeds korter
worden naar de tijd, dat de dagen gaan lengen. De wisseling gebeurt rond
de 21e december. De eerste dagen is die verlenging nauwelijks merkbaar,
maar zo rond begin januari voelt men toch een reële verlenging van de
dag. Weliswaar heeft de winter nog twee maanden te gaan, maar toch is
er iets … Onze biologische klok functioneert wel degelijk. En als je
regelmatig buiten bent, of als men tegen de avond huiswaarts fietst van
het werk, wordt men steeds gevoeliger voor de verschillen in lengte van
de dag. Niettemin, in een sombere weersperiode wordt die verlenging
teniet gedaan en is het wachten op een dag met mooi open weer dat we
’s avonds zeggen:”Je proeft het, de lente hangt in de lucht vandaag”.
Wanneer ’s avonds sprake is van open weer en men de sterrenhemel
bekijkt ziet men ook veranderingen aan de sterrenhemel. Het sterrenbeeld
Orion verschuift voorbij. Typisch voor de overgang van winter naar lente.
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Afgelopen januari kreeg ik weer een
sein van de natuur: “Wees niet te
vroeg”. Dat kwam omdat ik twee
groepen kraanvogels heb gezien, niet
op weg naar het noorden, maar op
weg naar het zuiden, zeggend: de
winter komt nog.
Half januari doet zich het volgende
voor. De eerste vogels beginnen
voorzichtig te zingen. Als een
beginnende vorm van territorium-afbakening. Zittend op een topje van een
conifeer laat hij zijn schelle, korte zang horen. In de winterse periode
schuifelt de heggemus onder struiken en hagen, maar half januari is hij er,
warm of koud, bewolkt of onbewolkt. Al snel zijn er vogels, die meedoen.
De koolmezen kunnen er ook wat van. Het o zo bekende fietspompgeluid
is duidelijk te horen. Ook voor hen geldt: in de winter hebben we alles
samen gedaan maar nu gaat ieder voor zichzelf en dus ook voor
nageslacht zorgen.
Ook de buizerd doet mee. Op en relatief warme dag ontstaat er thermiek
en laat de buizerd zich naar boven ‘liften’, soms luid miauwend. Voordat
die naar het noorden trekken, genieten ze eerst nog van de relatief warme
winterse dagen. Al gauw zingen meer vogelsoorten hun territoriumlied of
het versierlied.
De winter is nog niet voorbij. Een koude periode kan het lentegevoel teniet
doen. Een warme periode versnelt het lentegebeuren. Maar toch ook weer
niet zoveel, dat de boel helemaal op zijn kop staat. Het is maar marginaal.
Dat hebben we dit jaar gemerkt in het tweede weekend van februari.
Een warm zonnetje, weinig wind zorgde voor (volgens de krant) het
cabrio-gevoel. Terrasweer, buitenweer, parkweer, tuindersweer: de
meeste mensen zijn er gevoelig voor. Ze laten soms even het werk voor
wat het is. De eerste krokussen, sleutelbloemen, narcissen met hun frisse
kleuren versterken dat gevoel. Taxus met grote wolken stuifmeel, de
minuscule bloempjes en katjes van de hazelaar. Dat alles veroorzaakt het
kriebelgevoel, ook al gebeurt dat slechts gedurende enkele dagen en
worden we weer tot de orde geroepen.

15

“Lentebloemen spreken tot mij.”
Wat is nu zo speciaal aan dat lentegevoel? Voor mij is dat speciale het
de-eerste-zijn, de-eerste-keer, het aankondigen van iets nieuws. Zo geniet
ik dubbel van de eerste zonnewarmte, meer dan van de zonnewarmte in
de zomer. Je wil geen straaltje missen. De eerste (nog ongeoefende)
vinkenslag valt meer op, dan wanneer hij maanden later wel honderden
keren zijn slag laat horen. Net als de asperges, die het vroegst wordt
aangeleverd op de veiling en die, als gevolg van het aparte en het
zeldzame dan ook extra duur is.
Zo wachten we op die eerste zang van de heggemus, de eerste tjiftjaf, de
eerste koekoek. Het duurt ons te lang tot die lente komt; we willen er al
eerder van genieten.
Hoe meer je met de natuur verbonden bent, hoe gevoeliger je bent
voor die lentekriebels. Het lijkt wel op de voorpret voor Sinterklaas,
voor de Kerstmis, voor de cadeautjes van je verjaardag. We kunnen
o zo moeilijk wachten. Misschien hebben sommige mensen dat
gevoel bij de nadering van het korte-dagen-seizoen: de herfst en de
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winter. Dat gevoel merk ik bij de mensen in de Alpen, die de winter
anders beleven dan wij in miezerige weersomstandigheden in plaats
van een flink pak sneeuw, met rijp op de takken van de bomen en
zonverlichte hellingen
Ik heb ook het idee dat het samenhangt met je leeftijd. Als je jong
bent heb je veel te doen waardoor je niet aan die kriebels toekomt,
alhoewel, die jongeren pikken ook graag een straaltje zon mee.
Geef in elk geval maar toe aan die lentekriebels. Geniet ervan.
Jos Smeets
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JAARVERSLAG 2007 WERKGROEP AFDELINGSBLAD EN
PUBLICATIE
Belangrijkste taak voor de werkgroepleden is het vervaardigen van
ons aller afdelingsblad D’n Haamsjeut.
Jos Smeets, Jan van Dingenen en ondergetekende hebben zich het
afgelopen jaar dan ook weer ingezet voor het tot stand brengen van
de met het wisselen van de seizoenen verschijnende edities.
Liefst 162 pagina’s tekst en 99 illustraties zijn er in 2007 weer in de
boekjes verwerkt! Kortom de diverse schrijvers zijn weer zeer
productief geweest; een woord van dank is hier dan ook zeker op zijn
plaats! Al met al kan de werkgroep met voldoening terugblikken op
het jaar 2007.
Nu is terugblikken mooi maar het draait natuurlijk vooral om de toekomst
en de continuïteit! Wij hopen dan ook van harte dat jullie ons ook in 2008
weer van voldoende “input” willen voorzien, zodat wij, Jos, Jan en Jean,
daaruit weer een 4-tal interessante en goed ogende edities van kunnen
fabriceren.
Wij wensen jullie nog een goed, gezond en gelukkig 2008 en heel veel
inspiratie, schrijf- en leesplezier!
Werkgroep Afdelingsblad & Publicaties
Jean Slijpen

NIEUWE LEDEN
Wij verwelkomen de volgende
nieuwe leden:
- dhr. Wim Nijboer, Ulestraten,
- dhr.Sjo Meels, Ulestraten,
- dhr. Frank van Puijvelde, Wijnandsrade.
Hartelijk welkom. Wij hopen dat jullie veel Natuurplezier zullen beleven bij
IVN Ulestraten.
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NATUUR
KROEGENTOCHT

GROOT
MEERSSEN

In de lijn van de succesvolle estafette “Bloeiende Bermen” zijn er in
de periode 20-04-08 tot 12-10-08 op de zondagen 25 fietstochten in
Limburg rond de thema’s klimaatverandering en
soortenbescherming / leefgebieden van plant en dier. Deze
fietstochten onder de naam Natuurkroegentocht 2008 worden
gecoördineerd door IVN-Limburg. Later in het jaar worden alle
natuurkroegentochten van Limburg opgenomen in een speciaal
fietsboekje. Natuurkroegen zijn plekken waar je geniet van de natuur
en waar je informatie over de natuur opneemt.
Ook IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten doen samen mee met inschakeling
van het Natuurhistorisch Museum, de Fietsersbond en Milieudefensie
Meerssen.
Op zondag 1 juni 2008 is er een fietstocht door de kernen en
buurtschappen van de gemeente Meerssen, door het unieke hellingbos bij
Geulle en prachtige natuur bij Waterval, langs landgoederen en door oude
dorpskernen. Er is bijzondere aandacht voor veranderingen bij de
Grensmaas en ecoduct, veel natuurinformatie en aandacht voor de
speciale maatregelen die er nu al genomen zijn in verband met de
klimaatverandering. Welke dieren en planten moeten gaan verhuizen door
de opwarming van de aarde? Of welke dieren en planten zullen zich gaan
vestigen in onze omgeving door het broeikaseffect? Door de organisatie
wordt er een speciale klimaatcursus gevolgd. Hierin wordt inhoudelijk
aandacht besteed aan de klimaatverandering, oorzaak en gevolgen, maar
er worden ook ideeën aangereikt om de natuurkroegentocht een speciaal
accent te geven.
Op dit moment is de route globaal bekend, ook de invulling van de
startpunten. Laat u verrassen onderweg! We houden ook rekening met
slecht weer.
Men fietst op eigen gelegenheid op basis van een routebeschrijving met
daarbij informatie over aandachtspunten onderweg. Men kan op 4
plaatsen starten tussen 10.30 uur en 14.30 uur voor een route van 29 km.
De 4 punten zijn:
Meerssen, Natuurhistorisch Museum, Markt 27A, 6231 LR Meerssen.
Op dit punt wordt informatie verstrekt door de plantenwerkgroep van IVNMeerssen, de Jeugdgroep van IVN en het Museum.
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Ulestraten, Lokaal IVN-Ulestraten, Onder Gemeenschapshuis De
Huppel. Op dit punt wordt informatie verstrekt door de vogelwerkgroep
van IVN-Ulestraten.
Geulle, Café Oud Geulle, Geulderlei 2, 6243 NG Geulle
Op dit punt wordt informatie verstrekt door Milieudefensie Meerssen
Bunde, Café De Haverput, Vliegenstraat 59, 6241 CE Bunde
Op dit punt wordt informatie verstrekt door de Fietsersbond
Iedereen kan gratis mee doen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Je leert de
gemeente Meerssen beter kennen en komt meer te weten over natuur,
milieu en heem.
Alle informatie zal t.z.t. in Geulbode en andere weekbladen verschijnen.
Nadere inlichtingen:
Els Derks - van der Wiel, wimelsderks@hotmail.com, tel. 364 3740
Jean Slijpen, ulestraten@ivn-limburg.nl, tel. 364 4426
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DE MOOISTE NETEL
Afgelopen zomer vond ik bij een wandeling rond het Brabantse
Liempde, de dauwnetel. Hij stond in volle bloei met prachtige
zachtgele bloemen, een roodpaarse onderlip en een blauwig paarse
tekening aan het begin van de kroonbuis. En rondom de bloemen
allerlei korte en lange borstelharen, schitterend mooi.
Tot dat moment had ik altijd gedacht dat ik de gevlekte gele
dovenetel de mooiste vond. Toen woonde ik Zuid-Limburg en daar
vind je veel gele dovenetel en maar zeer zelden de dauwnetel. Dat zal
de reden wel geweest zijn. En natuurlijk heeft ook de gele dovenetel
schitterende bloemen.
Verder wandelend bedacht ik dat ook de moerasandoorn eigenlijk
ook wel hele mooie bloemen heeft. Die heet wel niet “netel” maar
hoort wel bij familie. De bloemen zijn wat klein maar de witte
tekening in het roze lila is heel fraai. Watermunt is ook mooi maar dat
is meer door het bolletje kleine bloempjes. Veldsalie heeft
schitterend gevormde bloemen. Kortom ik was een
schoonheidswedstrijd begonnen onder de lipbloemigen met mezelf
als enige jurylid.
Brandnetel doet niet mee
Bij het woord “netel” denk ik altijd eerst aan de “brandnetel”. Vreemd
eigenlijk want er zijn veel meer en veel mooiere planten die ook “netel”
heten, geen familie zijn en ook niet prikken. Maar nee, de brandnetel heeft
duidelijk meer indruk gemaakt door zijn brandharen.
Bij mijn verkiezing van de mooiste netel is de brandnetel echter
gediskwalificeerd want in mijn ogen is het geen “goede” netel. Echte
netels zijn in dit geval alle leden van de lipbloemen familie, zelfs als ze
geen “netel” heten. Dit is natuurlijk strijdig mijn eigen gevoel want het feit
dat ik onmiddellijk aan brandnetels denkt betekent dat zij de “echte” netels
zijn en niet de dovenetels en hun lipbloemige familieleden.
Maar zelfs als de brandnetel mee mocht doen, zou hij niet in de prijzen
vallen want de bloemen stellen niet veel voor. De plant zelf heeft nog wel
wat. Als je de brandnetel van boven bekijkt zie de perfect kruiselings
staande de bladeren en ieder stel bladeren net iets kleiner dan dat
eronder. Dan nog wat guirlandes van de slierten bloemetjes en het is een
strak kunstwerk. Maar hij mag niet mee doen.
Lipbloemen
Wereldwijd zijn er zo’n 3000 soorten lipbloemen, in Nederland meer dan
50; een flinke familie dus. Het meest opvallende aan de lipbloemen is
zoals, al uit de naam blijkt, de bloem. De vijf kelkbladeren zijn vergroeid
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tot een buis die aan de voorzijde eindigt in (meestal) één grote lip boven,
twee kleinere opzij en een hele grote beneden die uit twee vergroeide
kelkbladeren bestaat. De nectar zit achter in de buis en dat betekent dat
bijen en hommels letterlijk diep moeten gaan om er bij te komen en zelfs
dan nog moeten ze een lange tong hebben. De meeldraden van de
meeste lipbloemen zitten tegen de binnenkant van de bovenlip. Een
hommel die probeert bij de nectar te komen wrijft daarbij stuifmeel op zijn
eigen rug. Het stuifmeel van één bloem is meestal eerder “rijp” dan de
stamper van die bloem zodat zelfbestuiving zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
Veel lipbloemen (bijvoorbeeld de
dovenetels) zijn dus nogal
gespecialiseerd in de insecten die
ze moeten bestuiven: insecten met
een lange tong en dat zijn meestal
bijen en hommels. Maar ook daarbij
zijn er die “het niet halen”. De
aardhommel bijvoorbeeld moet
noodgedwongen inbreken en bijt
daarom achter in de buis een gat
om bij de nectar te komen. Maar er
zijn ook lipbloemen die minder
kieskeurig zijn wat de bestuivers
betreft. Munt bijvoorbeeld heeft
“ondiepe” kleine bloemetjes waar
niet alleen alle hommels en bijen
terecht kunnen maar ook kevers en
vliegen.
Waarom zijn bloemen mooi
Bloemen zijn niet mooi om mensen een plezier te doen. Sommige
bloemen vinden we helemaal niet mooi, bijvoorbeeld die van de
brandnetel. Bovendien zijn ze zo klein dat we ze nauwelijks kunnen zien.
Bloemen zijn mooi om voor insecten aantrekkelijk te zijn, behalve
natuurlijk de windbestuivers maar die vinden wij meestal ook maar saai.
Wat vinden wij dan mooi aan een bloem? Heel eenvoudig: kijk maar in
onze tuinen. De bloemen moeten liefst groot zijn of er moeten er heel veel
aan een plant zitten. De bloemen moeten opvallende kleuren hebben dus
bijvoorbeeld liever rood dan groen. De bloemen moeten liefst niet alzijdig
symmetrisch zijn zoals het madeliefje maar bijvoorbeeld tweezijdig zoals
de dovenetels. Dat is allemaal duidelijk maar moeilijker is het om aan te
geven wat een mooie kleurencombinatie is.
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Honingmerk
Nog moeilijker is het om te zeggen
wat eigenlijk een mooie tekening is in
een bloem. Als de functie van de
lijntjes in het hart van een bloem
noemt men meestal het honingmerk.
Dit betekent dat de lijntjes de
insecten duidelijk moeten maken
waar ze moeten zijn om van de
nectar te kunnen snoepen. Het zijn
dus eigenlijk wegwijzers voor de
insecten. Bovendien kunnen insecten
ultraviolet licht zien en daarom zijn
veel van deze wegwijzers helemaal
of gedeeltelijk in die ultraviolet
kleuren en die kunnen wij niet zien.
Dus bij de meeste bloemen kunnen
wij alleen maar een deel van de
honingmerk tekening zien. Ook de
kleur van de bloemblaadjes zelf kan
deels ultraviolet zijn dus zowel van de kleurencombinatie als van de
tekening op een bloem zien we waarschijnlijk vaak maar een deel. Maar
dat neemt natuurlijk niet weg dat we wel degelijk een mening hebben over
wat mooi is.
Welke is de mooiste netel?
In het voorgaande heb ik zo’n beetje
beschreven waar ik als jury op moet
letten om de mooiste netel te kiezen.
Gele dovenetel, dauwnetel,
moerasandoorn en veldsalie voldoen aan
bijna eisen om door mensen mooi
gevonden te worden. Toch zie je ze
zelden in een siertuin. Ik heb zelf in
Limburg ooit de gele dovenetel in de tuin
gezet. Ik had ergens gelezen dat dit een
schaduwplant is en dat hij zich in de volle
zon niet of nauwelijks zou uitbreiden.
Nou, mijn gele dovenetel had dit duidelijk
niet gelezen en zijn expansiedrift had
volstrekt geen last van de zon, helaas. Ik
denk overigens niet dat dit de
voornaamste reden is om deze planten
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niet in de tuin te zetten. Waarschijnlijk zijn de bloemen van de netels te
klein. Je merkt het als je op de foto wilt laten zien hoe mooi de tekening
van bijv. de moerasandoorn eigenlijk is: het valt niet mee met normale
lenzen op je camera.
- De veldsalie laat ik meteen maar afvallen, die moet het van de vreemde
vorm hebben en deze keer wil ik eigenlijk naar kleur en tekening kijken.
- Ik denk eigenlijk dat moerasandoorn de mooiste tekening heeft. Ooit
maakte ik een foto van deze bloem en toen ik later de afdruk zag (heel
lang geleden dus, voor het digitale tijdperk) herkende ik de bloem eerst
niet eens! Maar eigenlijk is de kleur wat te monotoon, alleen maar roze
paars.
- De gele dovenetel is prachtig warm geel en dat kleurt perfect bij de
bruine tekening. De bloem heeft een mooie vorm. De Engels naam is gele
aartsengel, dat zegt wel wat! Maar toch ….
- De dauwnetel
heeft gewoon
meer kleuren en
die passen ook
nog perfect bij
elkaar. De
bloemvorm is fraai
en wordt rondom
nog eens versierd
door grote en
kleine
borstelharen.
Kortom de jury
komt eenstemmig
tot de conclusie
dat de dauwnetel
de mooiste is. De
dauwnetel heeft
gewonnen.
Conclusie
De verkiezing van de mooiste netel is natuurlijk net zo onzinnig als een
miss verkiezing. Maar eigenlijk ook minstens zo leuk. Vooral als je in je
eentje loopt te wandelen en je probeert te beredeneren waarom je de ene
bloem eigenlijk mooier vindt dan de andere. In dit geval waren dat vooral
die hele kleine details waar je zo makkelijk aan voorbij loopt maar die o zo
mooi zijn.
Jan van Dingenen
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JAARVERSLAG 2007 VAN DE WERKGROEP VENEL
(Vrijwillig Educatief Natuur en Landschapsbeheer)

Coördinator:
Jo Frenken
Werkgroeplid: Wim Ghijsen
Het afgelopen jaar zijn er een aantal acties geweest:
- In de door ons geadopteerde wei in Waterval: Voorjaars snoeibeurt: het
snoeien van waterscheuten en van zoveel mogelijk oud hout.
- Opruimingsactie: door de storm afgewaaide takken opruimen.
- Snoeiwerkzaamheden rondom poel langs de Raarslak in Waterval.
- Tussen Meerssen en Ulestraten en Kalverbos zijn door IKL
aanplantingen gedaan.Dit is voor IVN-Ulestraten een goede kans om hier
in de toekomst vorm aan te geven door hier aan mee te werken en ons in
te zetten door middel van het leveren van hand- en spandiensten.
Jo Frenken
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NATUURWEETJES
IVN Maastricht ontwikkelt bomenroute voor China Dino
Ze zijn voor het eerst te
zien in West-Europa: vier
reusachtige, originele
dinosaurusskeletten van
het Natuurhistorisch
Museum van Beijing. Naast
de dino's uit China heeft
Maastricht de primeur met
het skelet van de eerste
'Nederlandse dino'. IVN
Maastricht verzorgt de
route langs bomen uit
China, met aandacht voor
het klimaat. Ook organiseert de afdeling natuur- en cultuuractiviteiten
rondom de tentoonstelling China Dino in Maastricht.
In de Stadshal van Centre Céramique zijn vier echte Chinese
dinosaurusskeletten te zien: Mamenchi-saurus, de superlangnekdino van
26 meter lang, de angstaanjagende vleeseter Yangchuano-saurus, de
oer-langnekdino Lufengo-saurus (met een lengte van zeven meter slechts
een 'kleintje') en de bizarre Tsintao-saurus, de hadrosaurus met het
hoorntje. Samen met dinosaurus-eieren, complete nesten, voetsporen, en
zelfs de skeletten van baby-dinosauriërs die nét uit het ei gekropen zijn,
neemt de spectaculaire tentoonstelling je rechtstreeks mee naar het
dinosaurustijdperk! Naast de originele dinosaurusfossielen staan
verschillende dinosaurusspellen opgesteld: Kun jij een dinosaurus
'bijbenen'? Je kunt een wedstrijdje fietsen met allerlei soorten dino's,
Mamenchi-saurus aan zijn staart trekken, en plaatsnemen in de voerbak
van Yangchuano-saurus! Ook is er speciale aandacht voor de
klimaatverandering. Wat vertellen de extreme temperatuurwisselingen uit
de tijd van de dinosauriërs over onze huidige situatie?
Aan de overkant van de Maas, in het Natuurhistorisch Museum
Maastricht, staat 'De Nederlandse Dino', de expositie die voor het eerst
het skelet laat zien van de dinosaurus die ooit hier, in Nederland heeft
rondgelopen, een reconstructie die gemaakt kon worden dankzij
dinosaurusvondsten uit Azië. De dinotrail verbindt Centre Céramique en
het Natuurhistorisch Museum met een wandeling met levensgrote
dinosaurussporen en een speciale bomenroute, ontwikkeld door IVN
Maastricht, met een 'Chinees tintje'. IVN-Maastricht organiseert daarnaast
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verschillende activiteiten in het kader van deze tentoonstelling, die loopt
van 8 februari 2008 tot en met 27 april 2008.
Jaar van de scholekster

Bijna geen vogel die méér bij Nederland past dan de scholekster. Een
groot deel van de wereldpopulatie broedt en overwintert hier. Maar het
gaat slecht met de scholekster en het is onduidelijk waarom. SOVON
Vogelonderzoek Nederland en Vogel-bescherming willen graag aandacht
hiervoor en hebben daarom 2008 uitgeroepen tot het Jaar van de
Scholekster.
De Scholekster is een opvallende vogel die bijna overal in Nederland
broedt. De Waddenzee ontleent zijn internationale belang onder andere
aan de enorme aantallen Scholeksters die er overwinteren. Maar al meer
dan tien jaar lopen de aantallen terug. Omdat de Scholekster een
langlevende soort is, is de snelheid van de afname alarmerend. In
nauwelijks 15 jaar tijd is het aantal Scholeksters gehalveerd! Hoe dat komt
is niet duidelijk. Is het een gevolg van de verslechterde omstandigheden
in de Waddenzee? Of is er iets aan de hand in het broedgebied? Door het
organiseren van het Jaar van de Scholekster hopen SOVON en
Vogelbescherming een antwoord op deze vragen te krijgen.
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Groenling en rozenbottel

Waar rozenstruiken staan met daaraan nog bottels, zijn vaak groenlingen
te zien. Dikke olijfgroene vogels, de mannetjes met iets geel aan hun
vleugels. Ze vliegen in kleine troepen op, als men te dichtbij komt.
Groenlingen zijn familie van sijsje en putter. Ze komen vooral voor in
parken en plantsoenen. Niet alleen in de winter, maar ook in de broedtijd,
als de mannetjes zingen met een merkwaardig trillend geluid. Dat is vanaf
eind maart.
Jean Slijpen
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JAARVERSLAG 2007 WERKGROEP WANDELINGEN EN
EXCURSIES
Onze werkgroep wandelde in 2007 met
veel succes door mooie
natuurgebieden in onze omgeving.
Wim en Els deden dat o.a. in de
Verborgen Vallei bij Caestert, de
avondexcursie in De Doort, (een
spektakelstuk) en de late
avondwandeling met de vuurvliegjes in
Ulestraten, altijd bijzonder.
Fred en Jean wandelden in het bijzondere Bunderbos en het geologisch
zeer rijke Heimansreservaat en omgeving te Epen. Op 10 juni vond de
welbekende fietstocht plaats, met een mooie route door het Belgische
Grensmaasgebied. September stond in het teken van de Groene maand,
waar we ook weer een aantal wandelingen verzorgden in onze eigen
omgeving rond Ulestraten en vanuit Geulle, met Theo Kusters als gids.
Als afsluiter de 28e Oudejaarswandeling in Ulestraten, ook dit jaar weer
succesvol met een groot aantal deelnemers. We willen ook de mensen
achter de schermen bedanken voor hun inzet in D’n Haamsjeut na de
oudejaarswandeling, het was weer geweldig en mooi verzorgd.
Deze opsomming van activiteiten laat zien dat het ook in 2007 de moeite
waard was om door te gaan op de weg die we al jaren geleden zijn
ingeslagen met de werkgroep.
Ook voor 2008 hebben we weer een mooi programma, dus hou de
informatie in D’n Haamsjeut in de gaten of lees de activiteitenfolder van
onze afdeling.
Namens de werkgroep Wandelingen en Excursies
Fred Erkenbosch
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VOGELJAAR 2007; de ‘tweede helft’
Inleiding
Een vogeljaar is net een voetbalwedstrijd. Er zijn altijd twee helften.
In de eerste helft, het voorjaar, is er het ontluikende vogelleven. Heel
schuchter in de eerste weken van het nieuwe jaar en daarna
geleidelijk aan uitgroeiend tot een groot spektakel met zang,
baltsgedrag, nestbouw en voeding van het jonge grut. In de vorige
aflevering ‘Vogelvoorjaar 2007’ zijn de onderwerpen in allerlei
varianten aan de orde gekomen. Twee vogelechtparen, een koppel
torenvalk en een echtpaar zwarte kraai, hebben in dat verhaal
centraal gestaan. In deze aflevering de voortzetting van het verhaal
vanaf de langste dag 2007.
Ontdekking
Toen vorig jaar eind juni de jonge torenvalken met vijf in getal bezig waren
met uit te vliegen, was overdag natuurlijk alle aandacht gericht op dat
jonge spul. Gelukkig is er dan ook
nog de avond waarop de landsman
even rustig op een bank gaat zitten
en de stilte op zich in laat werken.
Zo geschiedt. In het schemerdonker
is er weinig dat afleidt. De natuur is
tot rust gekomen behoudens een
enkel vliegtuig dat nog even een
‘randje-nachtvlucht’ maakt. In die
rustpose zie ik op een avond vanuit
mijn ooghoeken de grote donkere
schaduw van een vogel met een
grote, diepe vleugelslag over mij
heen gaan, geruisloos. Ik twijfel
even of ik wel gezien heb wat ik
denk. Ik zou niet de eerste vogelaar
zijn met ingebeelde
vogelwaarneming (wellicht wishfull
thinking). Daarom de volgende dag
in de diepe schemering weer positie
gekozen. En inderdaad. Ruim een
half uur na zonsondergang komt
vanuit de top van een den (een
lawson cypres) de grote en donkere
vogel weer te voorschijn en vliegt
richting het bos, 50 meter verderop.
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Met verdere studie in de dagen erna wordt de legpuzzel passend
gemaakt. Onder de den liggen talrijke braakballen. Wat groter formaat,
vermoedelijk ransuil. Deze gegevens combineer ik met het grommende,
zwaar monotone snurkende geluid dat ik in de dagen en weken daarvoor
regelmatig vanuit die den heb horen komen.
Enkele dagen later, weer in de verdere avondschemer, zie ik een uil op
een tak aan de rand van het bos zitten, de kop parmantig omhoog met
heel duidelijk zichtbaar boven de ogen: de pluimen van de ransuil. Het
ritueel van de vroeg nachtelijke naar het nabije bos vliegende ransuilen
blijft wekenlang intact. Ook zij vliegen in de randen van de nacht, net
zoals de vliegtuigen van MA-Airport.
Nieuw geluid
Op een gegeven moment zo midden juli hoor ik opeens een nieuw geluid.
Willem Kloos, de dichter onder de Tachtigers uit de 19de eeuw, plaatste
het nieuwe geluid in de lente (Een nieuwe lente, een nieuw geluid). Waar
komt dit nieuwe geluid begin juli dan vandaan? Op een avond is er
aanhoudend gefladder en gewapper van vleugels boven in een door
wintergroen overdekte boom. Eerst een, maar uiteindelijk drie jonge
ransuilen hebben die boom als pleisterplek gekozen. Weggedoken tussen
het groen kunnen zij in deze zwaar gecamoufleerde omgeving de
noodzakelijke rek- en
strekoefeningen met hun
vleugels doen. En dat is
hoorbaar. Net als hun
bedelgedrag voor voedsel. Vér
voordat de ouders ransuil hun
beschutte plek verlaten,
beginnen de jonge ransuilen
een monotoon fluitend geluid
te maken. Het is het geluid van
een fluitketel waaronder een
klein vlammetje brandt, zó dat
het geluid constant op
dezelfde hoogte blijft. De
eerste avonden zitten de
vogels nog bij elkaar maar met
het vorderen van hun
vliegkunst worden ook andere
locaties gekozen; de geluiden
van de jonge ransjes komen nu uit alle richtingen, kortbij of verderaf. Maar
een ding is zeker: de ouders ransuil laten zich niet opjagen. Hun wekker
staat op een half uur na zonsondergang. De jonge ransuilen op
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verschillende locaties in het bos moeten nog even naar hun voedsel
fluiten.
Rust in de natuur
De hoge zomermaanden juli en augustus geven een onnatuurlijke
tegenstelling. In de vogel- en dierenwereld is de jaarlijkse cyclus van de
voortplanting voltooid. Dus veel jong grut. Vooral bij de vogels zie je hele
nesten kool- en pimpelmezen in groepsverband rondzwerven. Ook de
jonge mussen vliegen in zwermen over voedselrijke plekken zoals
graanakkers. Maar naarmate de weken vorderen wordt het steeds stiller.
De vogels komen in de rui; zij krijgen een nieuw verenkleed als
voorbereiding op de winter of de verre trektocht in de herfst naar landen
met een milder klimaat. In de tijd van de rui zijn vogels kwetsbaar en
willen zij niets liever dan achter het gebladerte wegkruipen. En dat doen
ze dus ook. Behalve de jonge torenvalken. Die hebben het niet zo zeer op
dicht gebladerte. Valken bidden in de lucht of zitten op weidepalen, soms
met twee of drie bij elkaar. De jonge vogels kunnen nu al goed vliegen. Af
en toe duikt een oudervalk vanuit de lucht met een prooi naar beneden en
bijna gedisciplineerd wordt dit smakelijke hapje afgeleverd bij de jongeling
die aan de beurt is. Het lijkt wel afgesproken mensenwerk.
Een nieuwe relatie?
Een enkele keer komt de sluimerende vete tussen torenvalken en zwarte
kraai weer krassend of kekkend tot leven. Overigens niet vaak. De
torenvalken hebben nu duidelijk andere prioriteiten. En ook de zwarte
kraai, weduwe of weduwnaar, heeft duidelijk weinig behoefte aan
gekissebis met de buren en vliegt in een boog om het leefgebied van de
valken heen. Op het eind van de vorige aflevering is onze kraai alleen
komen te vliegen. Zijn of haar partner is van het toneel verdwenen. Even
is er een andere kraai geweest maar dat was maar van korte duur. Tot in
de laatste maanden 2007. Plots zit er in het weiland van Angelique Claus
‘onze’ kraai met nog drie andere kraaien. Niet steevast maar zeer
geregeld. Wij, Riekie en ik, houden het op een ouderkraai met twee
huwbare dochters. De nieuwkomers gedragen zich als gasten. Zij trekken
wel op met de gastheer maar geregeld ook zonderen zij zich met hun
drieën wat af als willen ze even beraad in eigen kring. Wordt er een nieuw
kraaienkoppel gesmeed?
We zijn benieuwd. In het voorjaar hopen we te weten hoe kraai hupt en
wie met wie iets wil.
Paul Notten, Moorveld.
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BOOMFEESTDAG 2008
Op woensdag 19 maart 2008 wordt de
51ste Boomfeestdag gevierd. Thema:
Boom zoekt kind.
In de gemeente Meerssen worden er 3
bomen geplant door de leerlingen van
basisschool Franciscus te Bunde. IVN
neemt vooraf 2 groepen mee de natuur
in met aandacht voor bomen. Iedereen
is van harte welkom op 19 maart om
10.00 uur bij het zorgcentrum De
Wilgenhof aan de Wilgenlaan in Bunde.
Het is altijd de moeite waard om deze
feestelijkheid bij te wonen.
Els Derks-van der Wiel tel. 3643740

JAARVERSLAG 2007 WERKGROEP PLANTEN
Voor de cursisten, die in 2006 hebben deelgenomen aan de cursus wilde
bloemen en planten is in 2007 een aanvullende excursie georganiseerd.
Omdat in 2006 sprake was van een langdurige periode van zeer koud
weer in het voorjaar bleek dat de gewassen zich ten tijde van de toen
gehouden excursies duidelijk minder ontwikkeld hadden dan gebruikelijk
is in die periode. Na telefonisch overleg met de cursisten werd op 4 juni
2007 een aanvullende excursie gehouden richting Groenstraat met als
"zichtplaats" het aan de zuidzijde van de straat gelegen opvangbassin, dat
tevens hondenspeelweide is. Door het uitzonderlijk warme voorjaar troffen
wij op dit relatief kleine perceel een ongekende variatie en hoeveelheid
aan bloemen en planten aan. Doorgaans wordt in een verslag volstaan
met deze alles omvattende omschrijving, doch het leek wel interessant om
toch eens aan te geven hoe rijkelijk wij hier in onze omgeving bedeeld zijn
met bloemen en planten. Een opsomming van al de soorten, die
aangetroffen werden, stond in de zomereditie 2007 van D’n Haamsjeut.
Dat deze vervolgexcursie zo goed geslaagd is, is natuurlijk mede te
danken aan de begeleiding door onze deskundigen bij uitstek Annie,
Martha en Fred. Hartelijk dank hiervoor.
Verder werd in 2007 assistentie verleend bij wandelingen, de fietstocht, de
jaarmarkt Meerssen en de jeugdgroep Meerssen/Ulestraten.
De coördinator Werkgroep Planten,
Wil Dohmen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
2008 is tot het Jaar van de scholekster uitgeroepen. Dat is gebeurd
omdat het aantal scholeksters de laatste 15 jaren gehalveerd is. Ondanks
onderzoek weet men nog niet precies de oorzaak, maar toch wil SOVON
en Vogelbescherming aandacht vragen voor de hachelijke situatie waarin
de vogelsoort zich bevindt.

De scholekster is een vogel die in grote getale op de Waddenzee
voorkomt. In Limburg zag men ze zelden, maar de laatste 30 jaren zijn ze
langs de Maas behoorlijk vaak te zien. “Tepieieie, tepieieie” hoor je dan.
Wit/zwart zijn ze met een oranje, nogal lange snavel. Een opvallende
vogel, mag je wel zeggen. (ts. Vogels)

Een onderzoeker van de Massey Universiteit in Nieuw-Zeeland houdt via
een satelliet 16 rosse grutto’s in de gaten. Dat kan omdat de vogels van
een zendertje worden voorzien.
In de trektijd leggen deze vogels enorme afstanden af. Rosse grutto E7
vloog in het voorjaar van 2007 vanuit North Island (Nieuw-Zeeland) naar
de rivier Yalu Jiang aan het noordelijk deel van de Gele Zee in China en
dat in één keer: 10200 km. Na 5 weken rust te hebben gehad vloog de
rosse grutto door naar haar broedgebied in Alaska: nog eens tegen de
34

7300 km. Op de weg terug, begin september, over de kortere weg via de
Stille Oceaan, vloog die nog eens 11500 km, non-stop. E7 sloeg alle
records.
(www.masseynews.massey.ac.nz)
De kleur van de verlichting van booreilanden is van belang voor de
trekvogels. Vogels laten zich tijdens de nachtelijke trek afleiden door de
oranjegele verlichting op booreilanden. Ze blijven dan rondjes vliegen tot
de dag aanbreekt en kost teveel energie.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de handen
ineengeslagen met de Vogelbescherming Nederland en ze hebben samen
met Philips een proef uitgevoerd. Men heeft onderzocht welke kleur licht
welke gevolgen heeft voor de trekvogels. Zo kwam men erachter dat rood
licht het meeste aantrekkingskracht had op trekvogels (80%) en dat groen
licht minder aantrekkingskracht uitoefende (ongeveer 30%). Blauw licht
zou het beste zijn (10%), maar met blauw licht zien mensen geen diepte
en dat is te gevaarlijk.
De NAM neemt in de loop van 2008 een beslissing. (www.nam.nl)
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2008
Woensdag 16 januari 2008 in ons verenigingslokaal de Haamsjeut)
Aanwezig : 32 personen. Afmeldingen :Leo Teheux en Jos Smeets.
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. De notulen van de algemene ledenvergadering van 19-1-2007
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Bespreking van het jaarverslag 2007
De voorzitter geeft een terugblik over 2007. De nadruk ligt vooral op de
aanschaf van educatieve materialen en het feit dat Natuur en Milieu hoog
op de diverse agenda’s staan. Het volledige verslag komt in de LenteHaamsjeut.
4. 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.
5. Financieel verslag over 2007
De voorzitter dankt Jo Hamer voor het voeren van de financiële
administratie over het laatste half jaar en geeft een toelichting op het
financiële verslag.
De contributie 2009: de vergadering gaat akkoord om de contributie niet
te verhogen.
6. De kascontrolecommissie.
Bij monde van Jean Slijpen verleent de kascontrolecommissie decharge
aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid over de jaren 2006 en
2007.
Van de commissie is aftredend Jean Slijpen. Nieuw gekozen lid voor 2009
is Lies Kleintjens. De kascontrolecommissie 2009 zal dus worden
gevormd door: Marcel Aarts, Wim Derks en Lies Kleintjens. In 2009 zal
Marcel Aarts aftreden.
7. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden moet Wil Dohmen zijn functie ter
beschikking stellen. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering stemt
in met een herbenoeming.
8. Huldiging van de jubilarissen
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Jubilaris Els Carboex: zij ontvangt het zilveren IVN-jubileumspeldje en
wordt door de voorzitter persoonlijk nog eens bedankt voor haar
algemene inzet t.b.v. het dorp.
9. Rondvraag.
Els Derks: Vraagt aandacht voor het IVN-project: De boer op.
Nique Jacobs: Let het IVN genoeg op het uitvoeren van het maaibeleid en
wat zijn de criteria? Deze laatste zullen worden vermeld in de LenteHaamsjeut.
Gabriëlle Engelen: aanvangstijd 19.30 h voor de IVN-avonden vindt zij te
vroeg, deze tijden zijn inmiddels gepubliceerd, na een jaar proefdraaien
volgt evaluatie.
Frank van Puyvelde: Het financieel overzicht kan ook worden
geprojecteerd i.p.v. uitgereikt.
10. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte af;
de avond wordt voortgezet met een tombola en een voordracht door Els
Derks waarbij zij op ludieke wijze de overlast van de kleine luchtvaart aan
de kaak stelt. Hierna volgt een zeer gezellig samenzijn.
Wim Ghijsen,
Secretaris.
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AANLEG NATUURVERBINDING DOOR GEMEENTE
MEERSSEN EN IKL
In Meerssen is afgelopen najaar een robuuste groene verbinding
aangelegd tussen de Wijngaardsberg bij Ulestraten en het
toekomstige ecoduct over de A2. Dit natuurlijk lint zal ondermeer
bestaan uit gemengde hagen,struweelbosjes, bos en houtsingels die
onderling verbonden zijn met grasland. Het plan voor de inrichting
van het gebied nabij de camping bij Schietecoven is opgesteld door
de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in
Limburg (IKL) in opdracht van de Gemeente Meerssen. Na de
officiële opening dit voorjaar zijn struinende wandelaars in het
gebied welkom.

De aanleg van deze ecologische verbinding door de gemeente Meerssen
en IKL is onderdeel van een groot plan om de huidige barrières voor
dieren verder op te heffen. Zo sluit de verbindingszone aan op de tunnels
voor klein wild, die in het kader van de herinrichtingplannen voor het
Centraal Plateau worden aangelegd. Maar nog belangrijker is de aanleg
van een wildviaduct over de A2 door Rijkswaterstaat. Hierdoor kunnen
dieren vanuit het Geuldal naar het Maasdal en omgekeerd. Met de aanleg
van deze groene verbinding levert de gemeente Meerssen een belangrijke
bijdrage aan de Ecologische hoofdstructuur binnen de gemeentegrenzen.
Hiervoor heeft de gemeente de stichting IKL gevraagd om de plannen uit
te werken van ontwerp tot uitvoering. Een groenaannemer is onder
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toezicht van IKL gestart met de aanleg van rasters en gemengde hagen.
Ook het verwijderen van beruchte woekeraars als Amerikaanse vogelkers
(Bospest) en Amerikaanse eiken behoort tot de taken. Deze van origine
buitenlandse gewassen verdringen op de duur de inheemse bomen en
struiken.
De takken van de vogelkers zijn op rillen gezet en van de stobben van de
Amerikaanse eiken zijn stobbenwallen gemaakt die als schuilplaats gaan
dienen voor diverse amfibieën, als de vroedmeesterpad. Voor deze uiterst
zeldzame pad is bovendien een betonnen poel met stapelmuur
aangelegd. Door de bosranden af te zetten ontstaan her en der nissen die
van belang zijn voor dieren die van warmte houden zoals de hazelworm ,
een zeldzame pootloze hagedis. Daarnaast zullen vlinders en vleermuizen
dankbaar gebruik gaan maken van deze open “lobben”. Ook in het bos is
een open plek gecreëerd om meer zon op de bosbodem te krijgen. In de
verbindingszone zijn onder meer beuken, zomereiken, winterlindes, zoete
kers, es en haagbeuk geplant. Ook struiken als hondsroos, lijsterbes ,
hazelaar, Gelderse roos en gele kornoelje krijgen een plek in het gebied.
In totaal gaat het om een kleine 2800 bomen en struiken van ruim een
meter hoog. Aan de rand van de verbindingzone komt een zoom met
gemengde hagen.
De bloesem en bessen zullen dankbaar gebruikt worden door tal van
dieren. In de naaste toekomst zal het terrein deels begraasd worden door
een schaapskudde. Met de aanleg van deze verbindingszone nemen
bovendien de wandel en struinmogelijkheden voor bewoners en
recreanten toe. Door middel van klaphekjes kunnen mensen straks het
gebied bezoeken, betreden en er rondstruinen. Als het eerste groen
aangeslagen is, in de periode april-mei wordt het gebied officieel
geopend.
Bron: Stichting Milieufederatie Limburg
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JAARVERSLAG 2007 WERKGROEP AMFIBIEËN
Zoals al enkele jaren gebruikelijk zijn er ook in 2007 tijdens de
paddentrek borden geplaatst bij de Groenstraat en in Waterval. In
Waterval zijn padden, kikkers en salamanders van de weg geraapt en
met emmers naar de poelen in de Raarslakweg gebracht. Er wordt
contact onderhouden met de familie Vleugels in Schietecoven die de
paddenborden plaatsen in hun buurt.
Waarnemingen van roepende Vroedmeesterpadden in Waterval werden
in de afgelopen jaren doorgegeven aan het platform Vroedmeesterpad en
Geelbuikvuurpad, waarvan de vergaderingen worden bijgewoond. In 2007
zijn echter geen Vroedmeesterpadden meer gehoord in Waterval.
Door IKL is in 2007 een poelenwacht opgericht in Zuid-Limburg. Leden
van de poelenwacht controleren en zorgen voor onderhoud van poelen.
Ondergetekenden zijn lid van de poelenwacht. De poelenwacht heeft in
het najaar van 2006 een groot deel van de begroeiing rond de oostelijke
poel vooraan in de Raarslakweg in Waterval verwijderd ter verbetering
van het leefgebied van de Vroedmeesterpad. Het jaarlijkse uitstapje van
bestuur en coördinatoren van de werkgroepen IVN-Ulestraten is ingevuld
met uitbreiding van de verwijdering van de begroeiing. Daarbij is ook
begonnen met de zuidrand van de westelijke poel. Het voornemen is om
regelmatig onderhoud te plegen, zodat er een gevarieerde open
begroeiingstructuur ontstaat.
De Biesenberg, het gebied tussen Humcoven en Schietecoven is tegen
het einde van 2007 heringericht ter verbetering van de ecologische
verbinding tussen toekomstig ecoduct en Kalverbos enerzijds en Vliek en
Waterval anderzijds. Daarbij wordt ook een poel aangelegd als stapsteen
tussen de poel in Kalverbos en de poelen bij Vliek.
Voor een klas van basisschool de Triangel is een les verzorgd in het IVNlokaal. Ook voor de jeugdgroep is weer een zaterdagmorgen ingevuld met
het onderwerp amfibieën.
Er is een cursus amfibieën gegeven voor IVN-Ulestraten. In 2008 gaat dat
gebeuren voor IVN-Meerssen.
Wim en Els Derks
wimelsderks@hotmail.com
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IVN CURSUS KAART, KOMPAS & GPS
Momenteel wordt er binnen IVN-Ulestraten gewerkt aan het
organiseren van een cursus Kaart, Kompas & GPS. Het is de
bedoeling om deze cursus te verzorgen in de maanden
oktober/november 2008. Verdere uitwerking zal de komende
maanden plaatsvinden.
Wel is al duidelijk dat het geheel een drietal binnenlessen en een
buitenles zal beslaan. Binnenlessen worden in ons clubhome D’n
Haamsjeut gehouden en vermoedelijk op de dinsdagavond. De
buitenles (praktijkles) wordt op een zaterdagochtend ingepland.
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.
- Oefenen in de praktijk.
Materialen als kaarten,
kompas, GPS en boeken
zijn aanwezig.
Ook is duidelijk dat het aantal deelnemers beperkt is op z’n 14 tot 16
personen.
Let wel! Dit alles betreft slechts voorlopige informatie.
Heeft u interesse, laat u dan alvast (vrijblijvend) op de lijst van
geïnteresseerden plaatsen (zodra alle details bekend zijn kunt zich dan
definitief aanmelden,en bent u verzekerd van een plekje).
U kunt uw interesse kenbaar maken door uw naam, adres, tel. nr. en
mailadres door te geven aan ons secretariaat, Kasteelstraat 75, 6235 BN,
Ulestraten, tel. 043 - 3644976 of gewoon te mailen naar ulestraten@ivnlimburg.nl
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zaterdag 15 maart:
Activiteit Jeugdgroep samen met IVN en andere verenigingen
Onderwerp: opschoonactie van de natuur rond Meerssen/Ulestraten
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Vertrek: Natuurhistorisch Museum Meerssen/clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3649012/3644976/045 – 4041639
Zondag 30 maart:
Dagwandeling in de Eifel
Vertrek: 8.30 uur Kerkplein Ulestraten (Carpooling)
Info: 043 – 3644976
Woensdag 2 april:
IVN- Avond
Film-lezing “Limburgse Bodemschatten”
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644976
Zondag 6 april:
Lentewandeling Savelsbos
Vertrek: 14.00 u Sporthal ’t Vroendel, Gronsveld
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 12 april:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Het leven van de bij en wat doet de imker?
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 7 mei:
IVN-Avondwandeling. Onderwerp: Natuur anders beleven.
Vertrek: 19.30 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3643740
Zaterdag 10 mei:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Natuurspel en bezoek aan de Hut
Organisatie.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Vertrek: Natuurhistorisch Museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
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Zondag 1 juni:
Fietstocht door het Limburgse land
Onderwerp: Natuurkroegentocht
Organisatie: IVN Ulestraten & IVN Meerssen
Vertrek: Diverse vertrekmogelijkheden; raadpleeg t.z.t. de berichten in de
plaatselijke weekbladen
Info: 043 – 3644426/3643740
Woensdag 4 juni:
IVN – Avondexcursie
Onderwerp: Bezoek Orchideeëntuin Gerendal
Vertrek: 19.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3644248
Zaterdag 14 juni:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Seizoenafsluiting en Boswandeling
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 18 juni:
Late avondwandeling
Onderwerp: Avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 uur kerk Ulestraten .
Info: 043 – 3643740
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders
vermeld.
Wij heten u van harte welkom op onze activiteiten en wensen u alvast
veel plezier! Voor meer info zie t.z.t. de plaatselijke weekbladen en
onze website: www.ulestraten.ivn-limburg.nl

43

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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