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VAN DE BESTUURSTAFEL
Dit keer was er weer eens sprake van een ouderwetse herfst. Een
hevige storm heeft er voor gezorgd dat de bladeren in ijltempo van
bomen en struiken verdwenen. Zelfs de waterkeringen moesten
gebruikt worden. Een voordeel hiervan was dat zij nu eens echt
getest werden. Wij kunnen gerust zijn, zij voldeden! Ook de herfst
heeft zijn mooie kanten. Een natuurvriend komt ieder seizoen wel
aan zijn trekken.
Er komen ook steeds meer reacties op de film van Al Gore. Men laat ook
tegen geluiden horen, het is interessant om dit allemaal te volgen. Hoe
men er ook over denkt, een ding is zeker, milieu en natuur zijn momenteel
een hot item, dat was wel eens anders. Wij zien dat ook in ons ledental
met een gestage groei. Kwaliteit van leven wordt nu nadrukkelijker
nagestreefd. “Geluksgevoel“ wordt steeds meer geassocieerd met een
schoon milieu en een prachtige natuur.
De presentatie betreffende paddenstoelen in onze omgeving van Fred
Erkenbosch trok 32 belangstellenden. Hij had dan ook veel moeite
gedaan om paddenstoelen in onze eigen omgeving te fotograferen. Onze
jeugdgroep haakte ook in op het thema paddenstoelen en trok op 13
oktober het bos in. Ook de herfstwandeling rond Epen trok veel
deelnemers.
Bestuursleden en werkgroepcoördinatoren hebben op 14 oktober j.l. de
omgeving van de poelen in Waterval geschoond. Materiaal werd geleverd
door het IKL. Het schept nu weer veel extra mogelijkheden voor de
natuurontwikkeling ter plaatse.
Landgoed de Hamert, (Wellerlooi), werd bezocht door onze Werkgroep
Vogels. De avondwandeling “Nacht van de Nacht” had ook 33
deelnemers. Zij wisten zonder een zaklamp te gebruiken, voldaan en
veilig terug te komen.
Voor de film “Boerenleven in vroeger jaren” moesten wij uitwijken naar de
grote zaal van het Gemeenschapshuis, d’n Huppel. Ondanks dat wij deze
film vorig jaar ook al eens gedraaid hadden mochten wij die avond 67
gasten tellen.
Op 10 november ging onze jeugdgroep op zoek naar heksen etc. in het
bos van Meerssen.
In januari houden wij traditiegetrouw onze jaarvergadering. Bestuur en
werkgroepen bereiden deze weer voor. Maar u weet het, wij waarderen
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het enorm als u aanwezig zult zijn. Kom die avond met ideeën en
suggesties. Hoe wij verder de avond zullen aankleden verneemt u nog.
Bestuursleden waren aanwezig bij diverse jubilea van andere IVN
afdelingen, milieuvergaderingen, regio- en districtsvergaderingen etc.
Op de laatste districtsvergadering werd een initiatief gestart voor de
gehele provincie Limburg. In grote lijnen komt het er op neer dat volgend
jaar een fietsestafette zal plaats vinden, zoals dat vorig jaar immers ook
het geval was met het project “Bloeiende Bermen”. Onze afdeling heeft
toegezegd een mooie fietsroute uit te zetten in onze omgeving.
Het wordt een fietstocht waarbij het waarnemen en genieten van de
natuur nr. 1 zal staan. Heerlijk relaxt, door onze fraaie Zuid Limburgse
omgeving fietsen, met veel aandacht voor natuur- en cultuurelementen.
Op dit moment hebben reeds 13 IVN.- afdelingen toegezegd een route
voor hun rekening te nemen. Laten wij hopen dat dit project ook zo’n
succes wordt als Bloeiende Bermen. Landelijk heeft men inmiddels het
project Bloeiende Bermen overgenomen.
Het einde van het jaar komt in zicht. Daarom wil ik u namens het bestuur
toewensen:

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig,
Gelukkig en Natuurrijk 2008
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, op eerste Woensdag van de
maand, in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut?
Ontmoeten wij u weer op onze cursussen, wandelingen, fietstochten,
presentaties en andere activiteiten?
Namens het bestuur,
Frans Passier
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NACHT VAN DE NACHT
Op 27 oktober 2007 werd voor de derde keer de Nacht van de Nacht
georganiseerd. Het is een landelijke activiteit en het doel daarvan is
om aandacht te vragen voor de schoonheid van de duisternis en de
aantasting ervan door de toenemende verlichting. Nederland is een
van de meest verlichte landen ter wereld. Te veel licht is hinderlijk
voor mensen en verstoort het dag/nachtritme van dieren.
Meer informatie: www.laathetdonkerdonker.nl
In de Gemeente Meerssen werden op 27 oktober 3 excursies
georganiseerd. De algemene titel van de 3 excursies was: Laat het donker
donker! Bij de activiteit van IVN-Ulestraten werd een speciaal accent
gelegd op nachtdieren. Dit thema en de vele publiciteit over de Nacht van
de Nacht zorgden voor een groot aantal deelnemers: ruim 30, waaronder
veel kinderen.

Van Theo had ik de batdetector geleend. De avonden ervoor had ik
nauwelijks een vleermuis gehoord en geen gezien. Op de avond zelf
vlogen er meerdere soorten in de Raarslak, die te zien en te horen waren.
Door de Raarslak naar Waterval lopend vroeg ik te letten op lichtjes in de
berm. De avond ervoor had ik een glimworm (vuurvliegje) vrouwtje of larve
gezien. De avond zelf hebben we er meerdere gezien, ook op de bosweg
van Humcoven naar boven naar de Wijngaardsberg. De mannetjes
vliegen en geven alleen rond 21 juni licht. De vrouwtjes en larven vliegen
niet en geven volgens eigen waarneming licht van april tot eind oktober.
Boven op de Wijngaardsberg hoorden we een steenuil. Dus de
waarneming van nachtdieren was een succes.
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Vanuit de Raarslak in Waterval aankomend staat een vernieuwde
lichtmast. Een aantal weken geleden kregen we van de Gemeente de
vraag wat we vonden van de lichtmast. Aan de zijkanten van de armatuur
zat een schotje tegen uitstraling naar de berm. Omdat de armatuur niet
horizontaal hing gaf de lamp tot 65 meter in de Raarslak een duidelijke
schaduw . Na 65 meter verdween de lamp achter de bladeren. De
Gemeente heeft een nieuwe armatuur laten aanbrengen die nagenoeg
horizontaal hangt en die meerdere schotjes heeft. Bij de excursie konden
we laten zien dat die lamp nauwelijks naar de berm schijnt. De lichtsterkte
is echter zeer hoog. De Gemeente zal een volgende lichtmast vernieuwen
in Waterval met een minder sterke lamp en vraagt dan weer ons oordeel.
Als wij daar positief over zijn wordt dit elders in het buitengebied
toegepast bij vernieuwing van de lichtmasten. De Stichting Natuur en
Milieu vraagt om goede voorbeelden van verlichting om als waardering
een maantje te kunnen uitdelen. Ik heb dit verhaal van de vervanging van
de armaturen van de lichtmasten in Waterval gemeld bij de Stichting
Natuur en Milieu en hoop dat de Gemeente Meerssen daarmee een
maantje krijgt als waardering.
Lopend van de Wijngaardsberg naar Ulestraten werden wij verblind door
een schijnwerper in de tuin van het eerste huis aan de linkerkant van de
Klein Berghemmerweg. De vorige bewoner had heel de tuin langs de
natuur van de holle weg verlicht met bollen. De nieuwe bewoner deed die
gelukkig niet aan, maar verraste ons nu met een verblindende
schijnwerper. Na afloop van de excursie heb ik daar folders van de Nacht
van de Nacht in de bus gedaan met achter op mijn naamkaartje de tekst
dat wij tijdens onze excursie verblind werden door de schijnwerper. Na
enkele dagen werden we gebeld door de bewoner. Hij bleek op de
middelbare school een klasgenoot van onze dochter te zijn geweest en
was de zoon van een echtpaar dat ons vorig jaar advies had gevraagd
over de ecologische inrichting van hun tuin. Hij was zich volstrekt niet
bewust van het effect van zijn schijnwerper. We zijn laatst nog eens ’s
avonds daar langs gekomen en er was geen schijnwerper meer aan. Een
mooi resultaat van natuur- en milieueducatie.
Dit jaar was er veel landelijke publiciteit over de Nacht van de Nacht. Het
resultaat van een paar jaar actievoeren door de natuur- en milieuorganisaties. Als bewustwording van lichthinder, maar ook als
natuurbelevingsactiviteit vind ik dat we op 25 oktober 2008 weer de
duisternis in moeten gaan.
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De Gemeente vraagt uitdrukkelijk om te melden waar onnodig veel of
hinderlijke verlichting is. Meld dit aan Wim Ghijsen of aan mij, dan wordt
het doorgegeven aan de Gemeente.
Bij de aanleg en keuze van verlichting mag de veiligheid nooit in gevaar
komen, maar mag het nog ergens donker zijn en blijven? Lampen die
aanspringen met een bewegingsdetector schrikken inbrekers veel meer af
dan continu brandende lampen.

Wim Derks
wimelsderks@hotmail.com
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TE VEEL KERKUILEN?
Bij Vogelwetenswaardigheden staat beschreven dat het bestand
kerkuilenparen van het jaar 2007 tegen de 3000 loopt. Dat betekent,
dat men kan inschatten (op grond van de oppervlakte van het
leefgebied) dat Nederland “vol” is. Men heeft succes gehad met
beschermende maatregelen; het bestand van de vijftiger jaren is
weer bereikt. Dankzij het alarm en het werk van een aantal pioniers in
de jaren zeventig en de uitbreiding daarna van beschermende
activiteiten door werkgroepen (waaronder ook IVN-Ulestraten) in het
gehele land gedurende de laatste 20 jaren.
Zelden zijn beschermende maatregelen zo gestructureerd doorgezet,
ook in Limburg waar de provincie het financieel mogelijk maakte om
via het IKL (Instandhouding Kleine Landschaps-elementen) zo’n 750
kerkuilenkasten verspreid over Limburg te plaatsen.
Deze succesvolle gestructureerde aanpak is overgenomen door
STONE (STeenuilenOverleg NEderland) om een soortgelijk resultaat
als dat van de kerkuil na te streven. Onze coördinator van de Werkgroep Vogels (Theo Custers) is tevens regiocoördinator Limburg van
deze steenuilenwerkgroep.
In dit artikeltje geef ik een korte blik op het verloop van de
activiteiten, van de beschermende maatregelen zo men wil, van de
Kerkuilenwerkgroep Nederland.
De kentering 1 (afbraak)
Tot aan de vijftiger jaren was het bestand kerkuilen behoorlijk te noemen.
Niet, dat het aantal broedparen stabiel was. Onder invloed van het
muizenbestand en al of niet sneeuwrijke en strenge winters varieerde het
aantal broedparen zo tussen de 1800 en 3500 broedparen. Men spreekt
in dit geval van daljaren en topjaren.
De grote klap kwam in de winter 1962/1963. Weet u het nog? De Friese
Elfstedentocht met Reinier Paping, 18 januari 1963. Die winter was
moordend voor de Kerkuil. Er bleven nog maar een paar tientallen
broedparen over. Het bestand herstelde zich tot 500 – 800 broedparen in
1967. Echter daarna bleef de groei achter en dat hield aan. Bekendste
oorzaken zijn: het verdwijnen van geschikte nestplaatsen, het verdwijnen
van het halfnatuurlijk cultuurlandschap (intensivering), de toename van
het verkeer, het gebruik van DDT (verboden vanaf 1973) en dat zijn
oorzaken buiten de reeds genoemde oorzaak: strenge, koude en
sneeuwrijke winters.
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De kentering 2 (opbouw)
In de zeventiger jaren kwam de bescherming op gang. Ene Sjoerd
Braaksma uit Vreeswijk, werkzaam bij het Staatsbosbeheer luidde in het
tijdschrift “De Lepelaar” van Vogelbescherming Nederland de noodklok
onder de alarmerende titel “De Kerkuil wordt met uitsterven bedreigd.” Het
gevolg was een premie van 25 gulden op elk geslaagd broedgeval. Naast
die financiële impuls was er ook een verandering in het denken over
kerkuilenbescherming gaande.
Zo ontstond de Kerkuilenwerkgroep Nederland, die het werk in de regio’s
ging coördineren. Men kreeg voor mekaar, dat er tegen de zes à
zevenhonderd vrijwilligers zich gingen inzetten voor de Kerkuil. Dat gold
ook voor de Werkgroep Vogels van IVN-Ulestraten. Die plaatste een
tiental nestkasten op, zover we konden inschatten, geschikte plaatsen in
“ons” gebied en dat leverde een aantal geslaagde broedgevallen op.
In de negentiger jaren werd, buiten de plaatsing van tegen de 10.000
nestkasten, nog enkele maatregelen doorgevoerd. Overheidsinstanties
financierden aangepast beheer van perceelsranden en overhoekjes en er
kwamen regelingen voor habitatverbetering (agrarisch natuurbeheer).
De daarop volgende jaren laten een wisselend succes zien. Het bestand
blijft nog afhankelijk van enkele andere oorzaken, zoals het aantal
verkeersslachtoffers, het muizenaanbod e.d.
Niettemin komt men in 2007 tot een telling van tegen de 3000 broedparen,
waarmee men de situatie van de vijftiger jaren kan evenaren en men de
voornaamste streeffactor heeft gehaald.
Is Nederland vol? Wie het weet mag het zeggen. Misschien worden we
wel aanlevergebied voor Duitsland aan de oostelijke grens van Nederland.
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De situatie in Limburg
Limburg liet zich niet onbetuigd in dit geval. Zo’n 200 enthousiaste
vrijwilligers van IVN-afdelingen, Vogelwerkgroepen en Natuurbehoud
deden mee aan het kerkuilenproject.
In 1993 nam Huub Gilissen van de Vogelstudie Werkgroep van het
Natuurhistorisch Genootschap de coördinatie van de kerkuilbescherming
op zich.
Als gevolg van die samenwerking hingen er in 1994 rond de 670
geregistreerde kasten, die ook nog allemaal geïnventariseerd werden op
mogelijke broedresultaten. Ondanks deze inzet, steeg het aantal
broedgevallen wel in Noord-Limburg, maar bleef het aantal broedgevallen
gelijk in Midden-Limburg en daalde het aantal broedgevallen in ZuidLimburg: dus een minder voorspoedig resultaat, dan in de rest van
Nederland. Men wijt dat aan het minder geschikt worden van de biotopen
met daarbij het toenemende verkeer als boosdoener. Maar toen in de
negentiger jaren een extra impuls werd gegeven door het plaatsen van
nog eens 100 nestkasten alsmede door landelijke maatregelen t.a.v. het
beheer van de perceelsranden en habitatverbetering, toen kwam Limburg,
zij het een tiental jaren later, pas goed op gang. Ook een intensievere
inventarisatie (waardoor men op het spoor kwam van nog niet ontdekte
broedparen) deed het aantal stijgen en mede daardoor kwam Limburg als
navolger bij de landelijke vooruitgang.
Slot
Deze geschiedenis van een beschermingsproject voor een soort laat
zien, dat vogelbeschermingsmaatregelen wel degelijk resultaat
hebben. Voorwaarde is wel, dat het rijk, de provincie, de lokale
werkgroepen en natuurverenigingen samen de handen uit de
mouwen steken en dat het geheel voldoende gecoördineerd wordt.
Toen we het besluit namen om mee te doen aan het kerkuilenproject
konden we geen garantie op een goed resultaat geven. Nu,
terugkijkend, kunnen we tevreden zijn en hopen dat het project ook
een blijvend resultaat heeft. We hopen dat het met de soortbescherming van de steenuil dezelfde kant op gaat. Ook voor die
vogel heeft de Werkgroep Vogels een tiental nestkasten geplaatst.
Laten we hopen op resultaten.
Namens de Werkgroep Vogels,

Jos Smeets
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IVN JEUGDGROEP MEERSSEN/ULESTRATEN
Heksenhappening
Het was echt heksenweer tijdens de heksenhappening! Onze
Jeugdgroepleden lieten zich door de kou en de regen echter niet
kisten en liepen de heksentocht dapper uit. Het was een natte tocht
en het was erg drassig in de Dellen van Meerssen. Maar ja, lekker tot
je enkels in de modder zakken heeft ook zijn charme! De groep wist
de opdrachten van de heks Elzaï prima te volbrengen.

Alle kinderen van de groep weten nu, hoe zij brandnetels moeten plukken
zonder zich te branden! Is het niet gelukt dan wrijf je er met weegbree
overheen. Het branderige gevoel
verdwijnt dan snel. En hoe staat
het met de wratten: zijn ze echt
weg??
Het vliegen ging ook geweldig
goed! Jullie hebben allemaal het
heksendiploma dik verdiend. De
groepsleiding is trots op jullie en
vindt dat jullie een dikke pluim
verdiend hebben voor deze
prestatie!
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In de hut was het lekker warm, daar brandde de houtkachel en konden wij
de heksenhappening vervolgen. De heks Elzaï bereidde een heerlijke
soep van de onderweg geplukte kruiden, onder het zingen van het
heksenlied. De heksen-drilpudding met torren, vliegen en vleermuizen
was ook heerlijk!!!!!
Elzaï en alle mensen die ons bij deze heksenhappening geholpen
hebben: hartelijk dank!

De groepsleiding van de IVN Jeugdgroep.
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NATUUR IS NIET ALTIJD LEUK
Een paar maanden geleden wandelde ik over de Brunssumer heide,
een mooi bos en heide gebied bij Heerlen. Mooie heuvels,
verblindend witte stukken zilverzand, de Rode Beek met zeer zuiver
water. En de zon scheen, dus het was leuk in de natuur. Ik was in
gezelschap van de redacteuren van de Natuurgids, het blad van IVN
Limburg. Aangezien deze schrijvers allemaal hun specialisme
hebben in de Nederlandse natuur, valt er nauwelijks een vraag te
bedenken die niet onmiddellijk beantwoord kan worden. Zeer
leerzaam dus. En ofschoon dat nooit wordt uitgesproken, vinden we
eigenlijk allemaal dat de natuur heel mooi is en heel goed in elkaar
zit. Als er minder fraaie kantjes aan zitten, is dat meestal de schuld
van de mensen. Maar soms kom je iets tegen waarvan je denkt: moet
dat nou zo?
De pad
Op een gegeven moment kruiste een pad ons pad. Zijn tempo lag niet erg
hoog, zelfs niet voor een pad. Onze gids raapte de pad op, het bleek een
gewone pad te zijn. Leuk, maar op zich niets bijzonders. Van dichtbij
bleek echter dat het beestje niet in goede conditie was: een oog zat dicht
en het beestje leek een gat te hebben vóór in de kop. Misschien
aangevallen door een kraai of ekster dacht onze gids. Nee, zeiden de
specialisten, dat komt van de keizersvlieg, die legt eitjes in de neusgaten
van de pad en de larven eten de pad langzaam van binnenuit op. Eerst
levend en als de pad dood gaat consumeren ze de rest.
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Toen vond ik de natuur eventjes niet meer zo leuk. Natuurlijk weten we
allemaal dat praktisch ieder levend wezen last heeft van andere levende
wezens die hem zien als een smakelijke hap. We weten ook dat die
consumptie niet altijd even pijnloos verloopt. En dat wat wij parasieten
noemen, vaak de specialisten zijn die zeer lang hun slachtoffer kunnen
kwellen. Maar op de een of andere manier vond ik het lijden van de pad
extra schokkend.
De pad en de vlieg
Thuis de zaak nog eens
nagezocht op internet. De vlieg
die de pad belaagd is de groene
paddenvlieg (Lucilia bufonivora),
niet helemaal hetzelfde als de
keizersvlieg (Lucilia ceasar)
maar zelfs voor een specialist
zijn ze nauwelijks van elkaar te
onderscheiden. Behalve dan
door de morbide voortplanting.
De keizersvlieg legt zijn eitjes in
dode dieren en de “bromvliegen” waar men vroeger bang voor was als er
een varken was geslacht, waren onder andere keizersvliegen.
Keizersvliegen kunnen een kadaver ruiken op ettelijke kilometers afstand.
Paddenvlieg, keizersvlieg en nog een aantal sprekend gelijkende
verwanten, zijn flinke vliegen. Ze zijn groen, metalig glanzend en niet
zeldzaam. Of beter of de eigenlijke paddenvlieg zeldzaam is, is niet
helemaal duidelijk want zoals gezegd ook de specialist kan dit insect in de
natuur niet op naam brengen. Er zijn wel schattingen op basis van het
aantal besmette padden en andere amfibieën. Het blijkt dat, in ieder geval
in onze omgeving, de paddenvlieg een duidelijke voorkeur heeft voor de
gewone pad. Besmetting van andere padden, kikkers, salamanders en
dergelijke komt heel weinig voor. Bij een Nederlands onderzoek in de
jaren zeventig werd in een bepaald gebied een besmetting van 8% de
gewone padden gevonden. De larven van de paddenvlieg worden vaak
zelf ook weer geïnfecteerd met eitjes van andere vliegen en waarschijnlijk
die zelfs nog weer een keer, zodat eruit een dode pad hele andere
beestjes kunnen komen dan de nakomelingen van de “moordenaar”. Ik
zou bijna zeggen goed zo, maar anders zouden we waarschijnlijk
inderdaad weinig padden overhouden.
Stille moordenaars
Na dit gemopper op de paddenvlieg, moet ik er eerlijkheidshalve aan
herinneren dat de paddenvlieg niet de enige vlieg is die er dit soort
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praktijken op na houdt. Ze zijn geen directe familie van de paddenvlieg,
maar (bijna) net zo erg zijn de horzels, waarvan gespecialiseerde soorten
runderen, paarden, schapen, reeën en herten veel last kunnen bezorgen
en zelfs kunnen doden.
De naam “horzels” wordt ook gebruikt voor steekvliegen of dazen maar
dat zijn heel andere insecten. Dazen bijten en zuigen bloed bij allerlei
zoogdieren en ook bij mensen. Ze kunnen zeer pijnlijk en vervelend zijn,
maar het zijn geen horzels. Dazen leggen geen eitjes op dieren maar op
rottende planten en in vochtige grond.
Echte horzels bijten niet en steken niet want ze hebben geen angel en
geen monddelen. De volwassen horzel (het imago) eet dus ook niet. Het
enige wat ze doen is paren en eitjes leggen. De problemen komen
uitsluitend van de larven die uiterst bizarre manieren hebben om aan de
kost te komen.
De schapenhorzel (Oestrus ovis) lijkt in zijn gedrag nog het meest op de
paddenvlieg. Het vrouwtje van de schapenhorzel legt geen eitjes maar
krijgt levende larven, heel uniek in de insectenwereld. Het vrouwtje vliegt
voor het schaap en spuit de levende larven in de neusgaten van het
schaap. Deze larven blijven zitten in de neus en de bijholten van het
schaap en leven en groeien van het slijm dat de slijmvliezen daar
produceren. Ze tasten dus het schaap zelf niet aan maar veroorzaken wel
veel irritatie zodat het schaap heel veel slijm gaat produceren. Als de
larven volgroeid zijn, niest het schaap ze naar buiten. Ze verpoppen in de
grond en de cyclus kan opnieuw beginnen.
De runderhorzel
De runderhorzel (Hypoderma bovis) en de paardenhorzel (Gasterophilus
intestinalis) zijn waarschijnlijk de meest beruchte horzels in ons land.
Vooral de runderhorzel is bekend omdat die veel meer opvalt. Nederland
heeft zelfs sinds 1953 een runderhorzelwet. Door die wet en allerlei
maatregelen leek de runderhorzel in Nederland uitgestorven, maar recent
ontdekte men dat deze toch nog voorkomt. Zonder echt een probleem te
vormen voor de veehouders overigens.
De runderhorzel ziet er uit als een behaarde roodbruine bij. Blijkbaar
maakt de runderhorzel een zeer typisch geluid want runderen zijn er
doodsbang voor, ook als ze nooit eerder in contact zijn geweest met een
runderhorzel. Ze kunnen volledig in paniek raken en zich daarbij flink
verwonden aan bijvoorbeeld het prikkeldraad rond de wei. En ik moet
zeggen dat ze ook alle reden hebben om bang te zijn.
De runderhorzel legt in de zomer eitjes op de haren van de poten en als
die uitkomen boren de larven zich door de huid naar binnen. Langzaam
zoekt de larve zich een weg naar de wervelkolom van het rund,
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waarschijnlijk door een zenuwbaan te volgen. De winter brengt de
parasiet door in het vet tegen de wervelkolom ongeveer in het midden van
de rug van het rund. Tot dat moment heeft het rund relatief weinig last van
de parasiet maar in maart of april verhuist de larve naar de spieren direct
onder de huid. De larve maakt een ademgaatje in de huid en veroorzaakt
een forse, pijnlijke bult op de rug waar het rund duidelijk veel last van
heeft. De runderhorzel kan honderd eieren leggen op één rund en als het
tegen zit krijgt het beest daar meer dan tien van deze bulten door. Als de
larve volgroeid is, laat ze zich op de grond vallen en verpopt.
Zeus, Hera, Io en de runderhorzel
Ik kan me dus voorstellen dat de koeien in paniek raken als ze een horzel
horen. Dit fenomeen is al eeuwen lang bekend, vandaar de Griekse
goden in het kopje die met de horzel samenkomen in een leuke mythe.
De Griekse oppergod Zeus was dol op vrouwen en zijn jaloerse vrouw
Hera wist dat natuurlijk. Op een dag was Zeus “bezig” met zijn nieuwste
verovering Io, toen Hera langs kwam. Snel veranderde hij Io in een koe.
Hera had natuurlijk door wat er aan de hand was en vroeg of ze de koe
kreeg. Dat kon Zeus moeilijk weigeren. Hera nam de koe mee en liet die
bewaken door Argos, de reus met honderd ogen waarvan er nooit meer
dan twee sliepen.
Maar Zeus wilde zijn koe terug en
stuurde Hermes, de fluitspeler. Hermes
wist alle honderd ogen van Argos in
slaap te spelen en doodde hem. De
ogen gaf hij aan Hera die er de pauw
mee versierde. Maar ze stuurde ook een
runderhorzel achter de koe Io aan. Io
vluchtte in paniek de hele (toen
bekende) wereld over, over de Bosporus
naar Egypte. Daar veranderde ze weer
in een mens nadat Zeus beterschap had
beloofd. Zo lang het duurde natuurlijk,
dat was toen ook al.
De paardenhorzel
De paardenhorzel valt minder op maar is net zo gevaarlijk als de
runderhorzel. De paardenhorzel legt haar eitjes ook op de haren, maar het
paard moet die oplikken dus de meeste eitjes zitten op de voorbenen. Dan
komen de eitjes uit en de larven boren zich in de tong. Vandaar gaan ze
via de slokdarm op weg naar de maagwand waar ze driekwart jaar
groeien tot het volgende voorjaar. Dan laten ze los en verlaten met de
mest het lichaam.
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Op zich valt er dus niet zo veel te zien aan het paard als het besmet is
maar het is natuurlijk niet goed voor de conditie. Of de paardenhorzel
(nog) veel voorkomt in Nederland is niet duidelijk maar veel meldingen
van de vlieg zijn er niet. Dat kan ook bijna niet want iedere vlieg leeft maar
een dag of vijf. Wel is er sprake van dat ook paarden het geluid van “hun”
horzel herkennen en proberen te vluchten.
Horzels bij reeën en herten
Ook de wilde reeën en herten hebben ieder hun eigen horzels al schijnen
ze wel eens over te stappen. De reebulthorzel (Hypoderma diana) is
verwant aan de runderhorzel en heeft ook ongeveer dezelfde
levenscyclus. De volwassen vlieg wordt maar zelden gezien maar de
belangrijkste reden is waarschijnlijk dat ook deze horzel als vlieg maar
heel kort leeft. Als men naar het aantal larven kijkt bij geschoten reeën,
kan deze horzel niet echt zeldzaam zijn, maar erg veel lijkt er niet over
bekend.
De keelhorzel bij edelherten doet het weer op een wat meer lugubere
manier. De eitjes van de keelhorzel (Cephenemyia auribarbis) komen via
de neus binnen net als bij de schapenhorzel. In de keel, in het begin van
de luchtpijp, zetten ze zich vast om het komende voorjaar af te wachten.
Aangezien ze in die tijd ook uitgroeien tot het stadium dat ze kunnen
verpoppen, wordt het letterlijk dringen in de keel van het hert. Bij dat
dringen kunnen de horzellarven de keel van het hert letterlijk dicht
drukken, met alle gevolgen van dien. Geen aangename dood.
Jan van Dingenen
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EEN NIEUWE OVERZETPLAATS
Langs de autoweg, ter hoogte van de reizigersterminal van de
luchthaven, staat langs de Vliegveldweg een lange rij beuken. In de
beuken is al sedert jaar en dag een roekenkolonie gehuisvest. Heeft
het woord kolonie bij menselijke behuizing geen goede naam, bij
roeken is dat anders. Die willen juist met zoveel mogelijk bij elkaar
wonen. Overigens tot verdriet van de luchthavendirectie. Want die
roekenwijk ligt (of beter misschien: staat) op nauwelijks 250 meter
van de startbaan en landingsbaan en daar heeft men liever geen
rondfladderende vogels. Ofschoon er een aantal jaren geleden een
onverhoedse kapactie is geweest waarbij nogal wat zogenaamde
zieke bomen zijn verwijderd, hebben de roeken toch voldoende
nestgelegenheid om hun dorp in stand te houden.

En zoals gebruikelijk worden in een dorp kinderen geboren, veel jonge
roekjes. Niet het aantal roeken per nest maar het totaal der nesten met
inhoud zorgt in het voorjaar voor een heuse geboortegolf. In de loop van
de maand mei tot ver in juni wordt er druk op een neer gevlogen naar de
nesten. De roeken vliegen alle kanten uit en natuurlijk ook richting
vliegveld. Maar ja, wat wil je als roek; op die grote grasvlakte kun je
eindeloos rond struinen in de zoektocht naar larven, emelten, pieren en
kraai weet wat nog meer.
Ondertussen hoopt de luchthavendirectie dat het aantal lijnvluchten zal
toenemen en de kraaienvluchten afnemen.
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Met de roekenkolonie doet zich een nieuw fenomeen voor. Voor de jonge
roeken is het schijnbaar moeilijk te bepalen wanneer zij vliegvaardig zijn.
In de hoge bomen kunnen zij op de nesten weliswaar wat ‘droog’ vliegen
door met de vleugels te klapwieken en te fladderen. Maar dat geeft nog
geen garantie op een goede eerste vlucht. Want, zowel vorig jaar, alsook
dit jaar is te zien, dat nogal wat jonge roeken op de weg door het verkeer
plat gereden worden.
Dit jaar ben ik enkele malen gaan kijken en bij die controles heb ik drie
nog niet vliegvaardige roeken aangetroffen. Een tweetal was al geplet. De
jonge roeken zaten als verdwaasde ‘bermtoeristen’ aan de rand van de
weg angstig voor zich uit te kijken. Voor zover nodig heb ik de jonge
vogels enkele meters richting akkerland verplaatst.
Bij het zien van de wat hulpeloze roeken zo vlak naast de weg kwam
onwillekeurig de gedachte bij mij op: dat wordt weer een actie voor het
IVN. Nu geen paddentraject maar een roeken-opvang-plek. Gelukkig mist
men in roekenland enkele jonge telgen niet blijkens het aantal kolonies
dat nog steeds toeneemt. De roekenkolonie langs de Vliegveldweg zal bij
deze vogels inmiddels genoteerd staan als ‘black spot’. Maar of de roeken
dat begrijpen is zeer de vraag. Want bij roeken is alles zwart. Behalve de
snavel; die is wit/grijs.
Paul Notten, Moorveld.
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ABONNEMENT OP “DE NATUURGIDS”
“De Natuurgids” is het blad van IVN Limburg. Het blad bestaat al 45
jaar en is opgericht door de onlangs overleden Douwe Tasma, een
beroemde natuurvriend in IVN Limburg.
In mijn artikel over de paddenvliegen en horzels in dit blad wordt De
Natuurgids even genoemd, omdat de artikelen die ik voor D’n
Haamsjeut schrijf ook in dat blad verschijnen en alle redacteuren
eenmaal per jaar bij elkaar komen. Maar mijn artikelen staan meestal
eerst in D’n Haamsjeut, dus daarvoor hoef je geen abonnement op
De Natuurgids te nemen.
Er staat natuurlijk veel meer in dit blad. Normaal staat er minstens één
artikel in over heemkunde, altijd een of meer artikelen over planten, over
insecten, vaak over vogels (soms van Jos Smeets, maar die kun je ook in
D’n Haamsjeut lezen), enzovoort. Maar “beroemd” is De Natuurgids door
de wandelingen: in ieder nummer staan er twee (een lange en een korte).
De langere wandeling hebben de naam “voetspoor” en hiervan zijn er in
de loop der jaren al meer dan 200 gepubliceerd: allemaal in Limburg en in
de omgeving, vooral in de fraaie natuurgebieden in Zuid-Limburg,
Ardennen en Eifel. De “korte tour” en “het ommetje” zijn uiteraard korter
en meestal dichter in de buurt. Van de “korte tour” nadert het aantal
publicaties de 100, de ommetjes zijn nog jong.
Dus als je geïnteresseerd bent in de natuur in Limburg en zeker als je
graag wandelt in de Limburgse natuur is De Natuurgids een aanrader. Het
blad verschijnt 8x per jaar en een jaarabonnement kost € 16,-. Maar, als je
een abonnement neemt via IVN Ulestraten krijg je korting en kost het blad
maar € 13,- per jaar.
Maar rechtstreeks abonneren kan natuurlijk ook via www.denatuurgids.nl

Jan van Dingenen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Vogelen en de wet. Wat mag wel? Wat mag niet?
Een wandelaar vindt een dode beschermde vogel. Mag hij die
meenemen om te laten opzetten? Ik verzamel vogeleitjes. Is dat
geoorloofd? Idem voor vogelnestjes.
Vogels dienen beschermd te worden en daar zijn duidelijke regels
voor in de vorm van wetgeving. Iedereen, die iets wil weten over
wetgeving, regels en juridische begrippen kan voortaan terecht op
website www.vogelsendewet.nl
Deze website is goed opgezet en vraagt wel enige oefening om te vinden
wat je zoekt, maar is best toegankelijk. Te gebruiken voor individuele
vogelaars (particulieren), werkgroepen, woningbouw-corporaties en
bouwondernemingen alsook gemeenteambtenaren, die besluiten
betreffende de natuur voorbereiden. (Ts. Vogels)
De kerkuil is terug van weggeweest.
In de zeventiger jaren sloeg men alarm betreffende het kerkuilenbestand
in Nederland. Enkele personen begonnen met het maken van nestkasten
en die hulp breidde zich uit over geheel Nederland. Ook de Werkgroep
Vogels van IVN-Ulestraten nam daaraan deel en plaatste zo’n tiental
kasten. Enkele daarvan zijn of waren bezet.
Nu, 2007, is het resultaat duidelijk. Nederland telt zo’n 3000 broedparen
van de kerkuil, volgens de landelijke Kerkuilen Werkgroep Nederland is
dat evenveel als in de gloriejaren vijftig. Prachtig toch. (Stg. Kerkuilen
Werkgroep Nederland)
Vogel met ring gevonden.
Ik krijg regelmatig de vraag: “Wat moet ik met een geringde dode
vogel?”
Vogels worden vaak kortstondig gevangen om ze te voorzien van een
metalen ringetje. Door de vogels later weer te vangen, of door het vinden
van dode vogels kan men zicht krijgen op leeftijd, doodsoorzaken,
leefgebied, trekgedrag en trekroutes van vele soorten vogels. Dat levert
weer materiaal op om tot wetenschappelijk verantwoorde conclusies te
komen.
Vindt u een dode vogel met een ringetje, verwijder dan het ringetje, buig
dat recht en stuur het op naar:
Nederlandse Ringcentrale
Postbus 40
6666 ZG Heteren.
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Voeg een briefje erbij met vermoedelijke
doodsoorzaak, vindplaats en vinddatum.
Vroeger stuurde men een bevestiging met
gegevens van ringdatum en ringplaats terug.
Of men dat nog doet weet ik niet.
De gegevens zijn ook door te geven op
www.vogeltrekstation.nl

Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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VOGELVOORJAAR 2007
Het stille droogdal
In Moorveld ligt een ouderwets weiland, jaren geleden omgevormd
tot een arboretum (bomentuin). Het arboretum ligt tegen het bos
aangeplakt en wordt verder omgeven door een zacht naar beneden,
richting bos hellend droogdal. De vele in de bostuin geplante bomen
waarvan sommigen met een heel dik blader- of naaldendek, leveren
een eldorado op aan nestgelegenheid voor vogels.
En waar bomen te kort schieten zijn er hulpmiddelen geplaatst in de
vormen van vogelkasten en een valkenkast. In dit verhaal een
beschrijving hoe in deze landelijke omgeving het vogelleven tijdens
het afgelopen voorjaar verlopen is. Een verslag in delen. Het eerste
zijn aan de beurt torenvalk en zwarte kraai.

De eerste tekenen
Begin januari, de dagen beginnen héél voorzichtig te lengen. De merel
heeft al enkele malen een bescheiden ‘rollertje’ van het nieuwe repertoire
laten horen. Dat prille begin, hoe bescheiden ook, is eigenlijk een wonder.
De merel weet zonder tv of krant dat het moment van de zonnewende
heeft plaats gehad. En dat wil hij graag laten horen. Wel wat optimistisch
want statistisch zijn de meeste Elfstedentochten in de tweede helft van
januari of februari gereden. Maar ook in de vogelwereld kan een lichtpunt,
het perspectief van een nieuwe lente, moedgevend zijn. Vandaar die nog
schriele voorjaarszang.
Eind februari, maart worden in de vogelwereld de stellingen betrokken.
Altijd weer spannend om te zien wie van de vaste broedgasten de winter
overleefd heeft. Bekende broedgasten als houtduif, (Vlaamse) gaai, het
mezengedoe, de kleine scharrelaars als winterkoning, heggenmus en
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roodborst zijn altijd wel present. Hun opengevallen plaatsen worden op
natuurlijke wijze opgevuld. Maar we hopen altijd weer op méér, op wat
bijzondere broedgevallen. We beginnen met enkele bekende gasten.
Direct strijd
De voortekenen zijn van meet af aan gunstig. Echtpaar torenvalk is vanaf
begin februari al present. In het begin nog wat verkennend met lange
uitstapjes naar het nabijgelegen vliegveld. De grote grasvlakten daar zijn
een eldorado voor vogels die van muizen houden. Veel hoeven de
torenvalken ook niet te doen aan hun woning. De valkenkast staat er en
de inrichting van de woning is in een wip en een zucht gebeurd. Een wip
is natuurlijk niet dé wip. Die begint in de loop van april en wordt vele
weken lang herhaald. Een voortdurend licht kirrend geluid geeft aan
wanneer het weer zover is.
Dit jaar is er een complicatie. Bezijden het valkenhome staat op amper
tien meter afstand een grote eik en die boom is als nestlocatie uitgekozen
door het echtpaar zwarte kraai dat al jarenlang overdag huist en pikt in het
weiland van Angelique Claus. Met onze mensenogen hebben we de
agitatie zien aankomen. Echtpaar kraai was al begin februari bezig met
het grondplan van de kraaienwoning. De kraaien vliegen al druk op en
neer als onze torenvalken nog met lesvluchten bezig zijn boven het
vliegveld.
Dan, opeens, is er de strijd. De kraaien krassen voor het leven, de
torenvalken voeren stijlvolle kraaigerichte duikvluchten uit, een wat
ordinaire achterbuurtruzie wordt uitgevochten. In mensentermen zouden
we zeggen: ‘versjtoat uch!’ En zie daar, de vogels zijn in hun broeddrift zo
gericht op het leggen van eieren, dat zij eieren voor hun geld kiezen. Een
compromis wordt gesloten. De torenvalken mogen doorgaan met hun
duikvlucht, recht op de kast af; de kraaien berusten in een omwegroute,
dertig meter buiten de valkenaanvliegroute. Af en toe wordt er nog wel
eens ‘geschandaald’ maar dat is maar kortstondig.
Vroege vluchten
Het weer in april en mei 2007 is uitzonderlijk mooi. Met ons weer zitten we
op Zuid Frans niveau, zo melden onze weermannen en -vrouwen van de
tv. Onvoorstelbaar. Zo moeten de torenvalken bij het leggen van hun
eieren ook gedacht hebben want begin juni, weken eerder dan andere
jaren, zit de eerste jonge torenvalk op de driehoek in het weiland, vast
aanvliegpunt voor jonge valken; nog onwennig met de vleugels
fladderend, moeizaam, zonder evenwichtsgevoel, over de weidepalen
wippend. De jonge valk wil maar een ding: rustig zitten en niet bewegen.
Dan kan hij ook niet vallen.
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Na die ene jonge torenvalk is het nog lang zo doorgegaan: nummer twee,
drie, vier. En toen de eerste lichting jonge vogels de oefenweide al
verlaten had, bleek er nog een vijfde jong exemplaar achtergebleven te
zijn met als voordeel: de vogel had het rijk voor zich alleen.
Treurnis
Bij alle vreugde over het hoge aantal valken is er ook treurnis. Wat is er
gebeurd? Na de felle strijd tussen het valkenechtpaar en het
kraaienkoppel is een van beiden van het toneel verdwenen. Tijdens de
broedperiode pleegt het rustig te zijn rond het nest (denk aan de
broedende kip, die mag ook niet gestoord worden). Zo eind mei dacht ik:
hoe zal het zijn met de aankomende jonge kraaien! Achterdoor in het
weiland zag ik wel af een toe een kraai in het weiland naar pieren,
emelten en torren zoeken maar voor de rest vloog die vogel maar wat
doelloos rond, alleen. En alleen bleef alleen. Want eenmaal gefixeerd op
die eenzame vogel ga je diens gedrag volgen. Geen nestgang. Geen
andere kraai. Na enkele dagen is het wel duidelijk. Een van de
kraaienpartners is van het vogeltoneel verdwenen. Verongelukt in het
verkeer? Dat kan moeilijk in Moorveld en zeker niet in het beperkte
vlieggebied van de vogels. De enige die daar moeilijk zouden kunnen
doen zijn de in het weiland lopende Limousin koeien. Maar ook die
hebben geen kwaad in het lijf ten opzichte van vogels. Van koeien kijkt
een kraai echt niet van op. Sedert onze ontdekking van het
weduwnaarsschap (of het weduwe zijn) herkennen we bij de vogel een
stereotiep, monotoon vlieggedrag. De vogel komt rechts vanaf een
nabijgelegen tuin zigzag vliegend tussen de bomen door, achter ons huis
langs, en duikt het bos in. En na amper tien minuten herhaalt zich dit
vliegpatroon, maar dan in omgekeerde richting. En zo vele malen achter
elkaar net als de boot van doctorandus P., heen en weer. In menselijke
termen zal er sprake zijn van rouwverwerking. Onze kraai heeft lang
samen genest met die andere verdwenen kraai en voelt zich nu
ongelukkig en eenzaam. En dat is uit zijn doelloos vlieggedrag duidelijk af
te lezen.
Er blijft hoop
En zo is er bij de vreugde over de vijf jonge torenvalken treurnis over de
mislukte nestgang van de kraaien en de dood van een van beide. Maar
ook in de vogelwereld geeft hoop kracht om door te gaan. En juist in deze
dagen (begin juli) als ik dit verhaal schrijf, verschijnt er af en toe een
tweede kraai in het kraaienpikweiland. Weliswaar nog onwennig
en …….. nog niet geaccepteerd door onze weduwnaar. Maar wie weet:
vogelgedrag is misschien net al bij mensen. Doen alsof het je niet
interesseert. Wellicht kan ik U de volgende keer melden: ‘ze höbbe gèt’. In
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de volgende aflevering de rest van de voorjaarskluit en het
zomergebeuren.
Paul Notten, Moorveld
(e-mail: paulnotten@hetnet.nl)
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NATUURWEETJES
Doorbloeiend in de winter
Zo lang het niet hard
vriest, bloeien
madeliefje, klein
kruiskruid, straatgras,
vogelmuur en paarse
dovenetel gewoon
door. Veel gazons
zijn nog wit
gespikkeld met
madeliefjes. Het
kruiskruid en het
straatgras zijn
zomaar tussen de
trottoirtegels te
vinden. Muur en dovenetel groeien op allerlei bewerkte, voedselrijke
grond. In de stad is het klein knopkruid nog bloeiend te vinden. Pas als
het echt gaat winteren, stopt de bloei van deze planten.
Nestkastjes schoonmaken
Het is tijd om
opgehangen
nestkastjes schoon
te maken. Veel
vogels gebruiken
nestkastjes in de
winter om er de
koude nachten in
door te brengen. In
het oude nest zitten
vaak vogelvlooien
en veermijten,
waarvan de vogels
veel last kunnen
hebben.
Gebruik geen
insectenverdelgingsmiddelen om de kastjes schoon te maken, want die
zijn ook voor vogels giftig. De beste manier om een nestkastje schoon te
maken is om eerst het nest te verwijderen,en het kastje daarna met
kokend water om te spoelen.
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Elfenbankje
Het Elfenbankje komt
veel voor op oude
boomstronken en
afgewaaide takken van
loofbomen. De
paddenstoel groeit
dakpansgewijs in
groepjes en heeft een
witte rand met
daarbinnen verschillend
gekleurde zones: wit,
beige, okergeel,
(rood)bruin, grijs, blauw
of zwartachtig. De
stevige, waaiervormige
hoeden zijn 3 tot 8 cm en meestal niet dikker dan 2 mm.
Het wilde zwijn
Er bestaan veel soorten en ondersoorten wilde zwijnen. Allemaal hebben
ze dezelfde uitgesproken kenmerken, zoals de karakteristieke kop met
schijfvormige snuit, kleine diepliggende ogen en korte stevige poten.
Wilde zwijnen leven in voedselrijke loof- of gemengde bossen. Scherp
gehoor en reukvermogen, gezond wantrouwen en groot aanpassingsvermogen zorgen ervoor dat deze evenhoevige soort zich uitstekend weet
te handhaven.
Het wilde zwijn (Sus scrofa) heeft een duidelijke voorkeur voor bossen
met eiken- en beukenbomen. Die zorgen in de herfst voor de begeerde
'mast': de vaak rijke oogst
aan eikels en
beukennoten. De
aanwezigheid van
moerassige plaatsen in
zijn leefgebied is een
voorwaarde. Het wilde
zwijn neemt graag
modderbaden in
zogenaamde 'zoelen',
ondiepe poelen. Het
meeste voedsel vindt hij in
de bodem: wortels,
knollen, truffels,
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insectenlarven, muizen en salamanders. Met zijn lange, sterke snuit en
driekantige hoektanden woelt hij de bosbodem met gemak om op zoek
naar eten.
Ten aanzien van het wilde zwijn bestaan er nogal wat vaktermen:
- de bronsttijd heet 'beentijd';
- de jongen van het eerste jaar 'frislingen';
- oudere jongen 'overlopers';
- het geslachtsrijpe mannetje 'ever' of 'keiler';
- het volwassen wijfje 'zeug' of 'bagge';
- een roedel wilde zwijnen heet een 'rotte' of 'rot';
- de dieren zelf noemt men ook 'zwartwild' of 'borstelwild';
- de slagtanden van de keiler heten 'houwers' of 'geweren'.
Kerstkrans voor vogels
Wil je vogels bijvoeren? Maak dan eens zelf een kerstkrans! Gebruik stro
of dunne wilgentenen als basis voor de krans. Vorm met dit materiaal een
cirkel en omwikkel die met ijzerdraad. Kale kransen, als basis voor
kerstversieringen op de voordeur zijn trouwens ook kant en klaar te koop.
Op de krans bevestig je met ijzerdraad hulstakjes, klimop, buxus of
sparrentakjes.
Tussen de bladeren
steek je (al weer
met ijzerdraad)
appeltjes, pinda’s in
de dop, gehalveerde
walnoten, stukken
vruchtvlees van een
kokosnoot, takjes
met rozenbottels,
zaadbollen van de
kaardebol en alles
wat je verder maar
kunt vinden wat
vogels graag eten
en wat er leuk
uitziet. Je kunt zelfs kleine vetbolletjes gieten en die op de krans
bevestigen. De voordeur is voor deze krans misschien niet de meest
geschikte plaats, maar op een wat rustiger plekje in de tuin komen de
vogels er vast en zeker op af.
Jean Slijpen
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LET OP!
Gewijzigde aanvangstijd m.i.v. 2008
Met ingang van de maand januari zullen onze maandelijkse
binnenactiviteiten voortaan om 19.30 uur van start gaan.
Contributiebetalingen
Voor (contributie)betalingen aan IVN s.v.p. alleen nog ons
rekeningnummer 13.26.15.185 t.n.v. IVN Ulestraten gebruiken.
De Postbankrekening (vroeger Girorekening) is immers niet meer
noodzakelijk en derhalve uit kostenoogpunt opgeheven.

GROENE BRIGADE
In de Lente-editie attendeerden wij u op een speciaal telefoonnummer dat
gebeld kan worden voor overtredingen in het buitengebied. Bijvoorbeeld
illegale vuilstort, afval verbranden, olielekkages, stroperij, autoraces en ga
zo maar door. Dit nummer is van de Groene Brigade, dag en nacht, dus
24 uur bereikbaar, ook tijdens het weekend.
Deze brigade is tot stand gekomen door samenwerking tussen
Rijkspolitie, Gemeenten en Rijksoverheid. Hun werkterrein is heel ZuidLimburg. De Groene Brigade is inmiddels actief/operationeel en
bereikbaar is onder telefoonnummer: 043 - 3617070. Bij melding kunt u
desgewenst vragen voor geheimhouding. Dit nummer is ook opgenomen
in de rubriek “Belangrijke telefoonnummers” achter in dit blad.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Gewijzigde aanvangstijd m.i.v. 2008:
Met ingang van de maand januari zullen onze maandelijkse
binnenactiviteiten VOORTAAN OM 19.30 UUR van start gaan.

Zondag 30 dec.:
28e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur Kerk Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Woensdag 9 jan.:
IVN-Avond: Gelegenheid tot Nieuwjaarwensen + filmpje Oehoe
Aanvang: 19.30 uur
Info: 043 – 3643858
Zaterdag 12 jan.:
Activiteit Jeugdgroep: bezoek grotwoning
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Vertrek: Natuurhistorisch Museum Meerssen
Info: 043 – 3649012
Woensdag 16 jan.:
Jaarvergadering.
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643858
Woensdag 6 feb.:
IVN-Avond
Onderwerp: Lezing over sterren
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644976
Zaterdag 9 feb.:
Activiteit Jeugdgroep: Sporen zoeken
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie/vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012
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Woensdag 5 maart :
IVN-Avond Dialezing
Onderwerp: Ardennen & Eifel
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644976
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 en clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3649012/3644976
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 Erkenbosc
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 om
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
(dhr. Van Oerle): 043 - 3661778
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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