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VAN DE BESTUURSTAFEL
Velen onder u zijn teruggekeerd van een vakantie, onder de indruk
van opgedane ervaringen. Leuk zou zijn als u de natuurbelevenissen
eens op papier zet en doorgeeft aan de redactie van ons
verenigingsblad D’n Haamsjeut.
Gevoelsmatig spreekt men nu over een slechte zomer, denkende aan
veel regen en wind. Toch was het een zomer waarin weer veel te
genieten viel. Alles groeide en bloeide enorm. De natuurliefhebber
weet er altijd de juiste momenten uit te pikken. Je bent liefhebber of
niet!
Ook kijken we reikhalzend uit naar wat het nieuwe seizoen ons weer
zal brengen. De natuur verveelt nooit!
Op woensdag 4 juli l.l. bezochten 53 personen ons lokaal om de film “Een
ongemakkelijke waarheid” van Al Gore te bekijken. Een indrukwekkende
film, al moest men wel door een stukje ego-tripperij van Al Gore heen
prikken. Een film die niemand onberoerd laat, de klok tikt door en is het nu
5 voor 12 of hebben wij meer tijd om alles enigszins bij te stellen? Ook zijn
er weer andere “geleerde heren of dames’’ die deze film sterk
bekritiseren. Wie heeft gelijk? Het is echter wel duidelijk dat de mens in
alle opzichten roofbouw pleegt. Met energie moet zuinig worden
omgesprongen, het kappen van bossen heeft desastreuze gevolgen,
voedsel moet eerlijker worden verdeeld, meer respect voor elkaar etc. etc.
etc.
Helaas moest de demonstratie van een valkenier op het laatste moment
worden afgezegd i.v.m. ernstige ziekte van de vader van de valkenier. Wij
hadden daar alle begrip voor. Gelukkig konden wij de meeste opgegeven
deelnemers nog op tijd bereiken, een enkeling uitgezonderd.
Door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt, moest Leo Teheux
besluiten het penningmeesterschap binnen onze vereniging neer te
leggen. Gelukkig gaf hij aan het jeugdleiderschap wel te kunnen
continueren. Wij danken Leo voor zijn inzet als penningmeester en
wensen hem veel succes en inspiratie als coördinator van onze
jeugdgroep. Nogmaals dank!
Ondertussen hebben wij Jo Hamer bereid gevonden het beheer van onze
financiën over te nemen. De meeste onder u kennen Jo als notulist van
onze Werkgroep Vogels. De kascontrolecommissie heeft, in verband met
de overdracht, de financiën tussentijds gecontroleerd en in orde
bevonden. Wij wensen Jo veel succes toe.
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Graag willen wij u attent maken op de Groene maand september. In
samenwerking met IVN - Meerssen hebben wij extra wandelingen
gepland, (zie elders in deze Haamsjeut). Ook de jeugdgroep heeft weer
een interessant programma voor het nieuwe seizoen opgesteld (zie het
zomernummer van D’n Haamsjeut 2007). Landelijk zal er grote aandacht
besteed worden aan de Groene maand.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, op de eerste woensdag van de
maand?
Ontmoeten wij u weer op onze cursussen, wandelingen, presentaties en
andere activiteiten?
Tot ziens en/of horens,
Namens het bestuur,
Frans Passier.
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MIJMERING TIJDENS EEN VOORLICHTINGSAVOND
Afgelopen 4 april heeft de Bosgroep een voorlichtingsavond
gehouden in ons IVN-gebouw ‘D’n Haamsjeut’. Het was een erg goed
bezochte avond waarbij alle stoelen en alle vrije ruimte benut moest
worden om de bezoekers een plaats te geven. Na afloop is er op
gezellige wijze – zoals gebruikelijk - nog even nagetafeld.
Ik ben nog pas kort lid van het IVN Ulestraten en weet nog niet
precies welke bezoekers ik mag verwachten en of daar nog lieden bij
zijn die dateren uit de tijd dat ik zelf in Ulestraten op de lagere school
zat, pardon studeerde. Want, voor goed begrip van de tijd waarover
ik praat, moet ik natuurlijk wel enige aanwijzing geven: vorige eeuw,
direct na wereldoorlog II, van 1946 tot en met 1952.
Het lot is me die avond gunstig gezind. Terwijl ik met Nic Jacobs nog even
napraat over de plannen van Grouwels voor het landgoed Vliek, komt
Math Erkens, ook een generatiegenoot, bij ons zitten. In die omstandigheden is een terugblik naar ‘die mooie oude tijd’ onvermijdelijk.
Met ons drieën hebben we nog op de oude lagere school gezeten,
gelegen achter het voormalige gemeentehuis (waarin overigens ook een
klaslokaal was gevestigd). Het gebouw ligt er nog altijd maar wordt nu
betrokken, als ik goed gelezen heb in de krant, in een nieuwbouwproject
waarbij ter plaatse seniorenwoningen gebouwd worden. Het oude
gemeentehuis wordt in die plannen gehandhaafd.
De speelplaats van de school
De speelplaats van de school die nu nog te zien is, lag ingeklemd tussen
het schoolgebouw (links) en het woonhuis rechts dat destijds dienst deed
als kapelanie. Alleen in de zomermaanden kon de zon de speelplaats
bereiken. Het overgrote deel van het jaar ging de zon verscholen achter
het hoge schoolgebouw. Midden op de speelplaats rechts tegen de muur
stond een ouderwetse waterpomp met een lange zwengel. Mijn eerste
schooldag verliep niet helemaal perfect. Ik was duidelijk niet voorbereid op
de orde en discipline die vanaf het moment van bellen verondersteld
wordt. Terwijl alle leerlingen na de schoolbel een plek zochten in een rij
leerlingen, corresponderend met een bepaalde klas, stond ik op de rand
van de pomp uit alle macht ….. te pompen. Een van de leerkrachten (ik
denk mevrouw Dreessens, want bij die kwam ik in de klas terecht) was zo
vriendelijk mij bij de schouders te nemen en mij te leiden naar de groep
eerste klassers.
Achter op de speelplaats, weer rechts tegen de muur aan, waren de
toiletten zonder onderscheid naar kunne (als je moet, dan moest alles
kunnen). De toiletten waren zo een beetje een kopie van de poortjes die je
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in Westernfilms ziet bij een saloon. Beneden een open ruimte en
vervolgens de klapdeur tot een hoogte van, laten we zeggen, een meter
vijftig. Vanaf de speelplaats zag je of een toilet bezet was en aan de hand
van broek of jurk zag je wie de bezoeker was. Maar in die ‘brave tijd’ gaf
dat geen enkele opwinding. Ook kan ik met niet herinneren dat er ooit
over de klapdeur naar binnen is gekeken en daardoor commotie is
ontstaan.
De speelplaats werd op het eind afgesloten door een of twee hokjes die
bekend stonden als ‘het cachot’ oftewel het gevang. Het was een kleine
ruimte die in noodzakelijke gevallen dienst deed als cel. De deur van de
cel was niet afgesloten en voor ons kinderen was het natuurlijk bij
herhaling een uitdaging om de deur van de cel te openen en daar naar
binnen te kijken. Mijn herinnering: een ruimte van twee bij twee meter met
daarin een bankje tegen een muur. De ruimte was bouwtechnisch
onderkomen met wat bouwval op de vloer. Of het cachot ooit gebruikt is?
Ik weet het niet zeker maar in mijn herinnering was er ooit tijdens de les
gerommel en agitatie op de speelplaats en hoorde ik later dat een boef
(een verbalisant was toen een boef) was opgesloten.

Dit is een foto van de speelplaats, ik schat eind jaren dertig, met een
groep kinderen uit Ulestraten. Links achter de kinderen de deur van het
cachot.
Rechts zie je een oversteek van het dak. Onder deze oversteek bevonden
zich de toiletten met de halve klapdeuren.
De kinderen dragen borden met o.a. op het rechter ronde bord de tekst
‘jubileum’ of zoiets.
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Opvallend is niet zo zeer de klederdracht van de meisjes, maar vooral de
wijze waarop ze hun haar gedaan hebben. Of eigenlijk: de manier waarop
ze niet hun haar hebben gedaan, want de sprieten steken alle kanten uit.
De lessen
Veel van het onderwijs geschiedde naar de omstandigheden van die tijd.
Meest kenmerkend was natuurlijk het hardop inpompen van kennis bij
geschiedenis, aardrijkskunde en andere vakken. Het rijtje Zaandam, Koog
aan de Zaan, Zaandijk enz. zit nog altijd geheid in mijn hoofd. In het
klaslokaal zaten de jongens en meisjes van elkaar gescheiden, hetzij links
of rechts in het klaslokaal. Soms waren er ook gescheiden programma’s,
bijv. als de meisjes moesten breien dan mochten de jongens lezen.
Gymnastiek deden we enkele keren per jaar (bijv. zakdoek leggen in de
wei bij juffrouw Raeven). Ook zingen werd als vak stiefmoederlijk
behandeld. Bij mijn weten moest ik de eerste keer zingen in de zesde
klas. Ik kwam toen niet verder dan een vals ‘karretje dat op de zandweg
reed’. Voor mijn gevoel moet dat ding toen al door de assen gezakt zijn.
Spelletjes
Het kon wel koud en kil zijn de speelplaats, zeker in strenge winters zoals
die van 1947. Als leerlingen hadden we de volgende oplossing gevonden
om tijdens het speelkwartier wat warm te worden. Achter het gebouw van
de gemeente was een inspringende muur (ongeveer anderhalve meter).
Daardoor was er voor het lokaal van klas 6 een hoek in het gebouw
waarin je met veel personen kon samen drommen. Dat ging als volgt. Een
grote groep jongens staat in die hoek en laat zich in de hoek tegen de
muur aanvallen, veert massaal terug en laat zich dan als één massa weer
in de hoek vallen. Tijdens de cyclische beweging van samen drommen en
weer terug veren zingt de groep: ‘peersje met Mrie van Meersje’. Dat spel
kon lang doorgaan en bewerkte in elk geval dat je warm kreeg. Tijdens
het ‘peersje met Mrie’ is nooit iemand verwond geraakt. Ook heb ik in die
tijd nimmer klachten gehoord van het naburige kerkdorp Meerssen dat de
naam van een dame uit Meerssen op onfatsoenlijke wijze gebruikt zou
zijn.
Een ander spel
Door de jongens werd nog een ander spel gedaan dat ‘barre breken’
heette. Het was een soort tikkertje/overlopen. Aan weerszijden van de
speelplaats voor de jongens (de meisjes hadden hun eigen helft) stond
een formatie van jongens. Over en weer liepen de spelers naar de andere
kant waarbij (meen ik) de laatst vertrokkene gerechtigd was een jongen
die van de andere kant kwam af te tikken. Het spel van op en neer lopen
van beide zijden, soms met meerdere personen tegelijkertijd, leidde er toe
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dat er nogal eens onstuimig gerend werd waarbij menigmaal ongewild een
medeleerling tegen de grond gelopen werd. Vaak moest het ‘barre breken’
dan ook op bevel van de onderwijzer(es) gestaakt worden.
Eind goed, al goed
Na al deze mijmeringen was het moment gekomen om naar huis te
gaan. Maar op de welwillende uitnodiging van voorzitter Passier
hebben we toen nog maar een pilsje gedronken, samen met enkele
andere aanwezigen. Na de lange zit waren we zowaar in een wat
vrolijke stemming gekomen. Tegen 23.15 uur in de avond gingen we
naar huis. We geven de aanwezigen Wil Dohmen en voorzitter
Passier even de hand. Ook zijn er nog twee dames achter het buffet.
In een vrijpostig moment bied ik aan hen even te ‘poenen’ in de vorm
van een handkus. Van de zijde van de dames volgt prompt in grote
eenstemmigheid de verschrikte reactie: ‘nei, dat nwâts’! Ofschoon
een hoofse handkus menselijk gezien van hoger niveau geacht moet
worden dan een handdruk, zijn we aan een inhoudelijke discussie
over het onderscheid niet meer toegekomen. Daarvoor is de reactie
van de dames toch te definitief. Om redenen van privacy mogen de
namen van de dames niet vermeld worden.
Paul Notten, Moorveld
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WEIDEVOGEL EXCURSIE
Aanleiding voor deze excursie (6 juni j.l. ) was de tentoonstelling van
de Vogelwacht Limburg.
Deze tentoonstelling vond plaats b.g.v. hun 50 jarig jubileum in het
C.N.M.E.-gebouw Plinthos in Geleen, oktober 2006. Verschillende
werkgroepen waren er aanwezig, waaronder ook I.K.L. met een stand
over Weidevogelbeheer. Er ontstond een geanimeerd gesprek tussen
Kees van der Ham en ondergetekenden. Kees vertelde een
enthousiast verhaal over gericht beschermingswerk van deze
kwetsbare weidevogelsoorten. Theo Custers en Hub Engelen waren
ook op deze tentoonstelling met hun Steenuilenproject. Kees van der
Ham werd benaderd en er werd een afspraak gemaakt voor een
avondexcursie.

Verzamelpunt was in Haelen, café “BIE WINNIE”. Kees van der Ham
begon zijn verhaal met een uiteenzetting hoe hij tot deze hobby gekomen
is. Momenteel is hij woonachtig in Grathem, maar geboren en getogen in
Schagen, Noord-Holland. Kees legt kontakten met boeren, zij vertellen
hem wanneer er wordt gezaaid, gemaaid enz. Hij kan dan gericht te werk
gaan door stokken te plaatsen bij de nesten, zodat de boer weet waar
deze zich bevinden. De stokken zijn van verschillende lengten. De kortere
van ongeveer 75 cm. voor de suikerbietenpercelen en de langere van
ongeveer 2 meter voor de maïspercelen. Soms moeten de stokken wel 4
keer verplaatst worden omdat de kievit een nieuw nest maakt. Wanneer
de boer gaat gieren wordt het nest afgedekt en daarna weer vrijgemaakt.
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Kieviten
Al wandelend door het gebied zagen we verschillende kieviten. Hij wist
ook precies te vertellen waar zich een nest bevond en enkelen van onze
groep hebben dit kunnen bewonderen. De eieren van een kievit hebben
een spitse punt en liggen altijd met de punt naar elkaar toe. De kievit is
een echt “Nederlandse vogel”. Kieviten zijn voor hun voedsel geheel
afhankelijk van de bereikbaarheid van bodemdieren en zij trekken in de
winter eigenlijk alleen maar weg indien deze door vorst in de bodem niet
meer bereikbaar zijn. De aantallen kieviten in de winter fluctueren daarom
sterk in relatie tot de beschikbaarheid van voedsel. Kieviten zijn in de lucht
ware stuntvliegers, die behendig in bochtige vluchten over hun territorium
vliegen en daarbij regelmatig buitelingen maken en zelfs over de kop
gaan. De meest acrobatische mannetjes blijken voor de vrouwtjes het
aantrekkelijkst.

Het komt bij kieviten regelmatig voor dat een mannetje twee of meer
vrouwtjes heeft. Uit een onderzoek in Noorwegen bleek dat dit het meest
voorkomt bij de mannetjes die tijdens de balts de meest steile
duikvluchten konden maken. Deze mannetjes bleken bovendien ook de
meest voedselrijke territoria op de onderzochte percelen te bezetten.
In het begin van het broedseizoen is er nauwelijks verschil tussen
mannetje en vrouwtje kievit, maar met het vorderen van het seizoen wordt
het mannetje bruiner en de kuif is groter. Het vrouwtje echter is doffer van
kleur en de kuif is iets kleiner.
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Grutto en scholekster
De grutto hebben we niet gezien in dit gebied, maar hij broedt er wel.
Nederland Gruttoland …. een uitroep die iedereen inmiddels wel zal
kennen. Al enkele jaren hebben natuurbeschermingsorganisaties zich
ingespannen om aandacht te vragen voor deze soort. In Nederland is er
zeker reden tot zorg over de Grutto. De soort gaat sterk achteruit en staat
dan ook op de Nederlandse Rode Lijst als een gevoelige soort.
Ook een vogel van graslanden is de scholekster. In oudere vogelboeken
staat dat deze soort vooral in de kuststrook voorkomt, maar inmiddels zijn
de scholeksters steeds verder het binnenland ingetrokken en komen nu
zelfs al in het zuiden van de provincie Limburg voor. Scholeksters leven
vooral van schelpdieren en wormen. Zij, die langs de kusten foerageren,
eten vooral mosselen en kokkels, maar ook wel pieren. In het binnenland
op de graslanden worden wormen gegeten. Scholeksters specialiseren
zich op een bepaalde voedselsoort.
Er werden ook nog andere vogels waargenomen zoals blauwe reiger,
boerenzwaluw, buizerd, fitis, geelgors, gele kwikstaart, grote lijster,
huismus, kwartel, merel, roek, spreeuw, vink, Vlaamse gaai.
Al met al een zeer interessante en leerzame excursie. Met een
welgemeend applaus en een kleine attentie namen we afscheid van Kees
van der Ham. De werkgroep vogels is vast van plan om in het voorjaar in
dit gebied een wandeling te houden.
Martha en Harry Janssen
Werkgroep vogels
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ZOMEROVERPEINZING
Zondagmiddag, begin Augustus. De temperatuur is opgelopen tot 30
graden en dus zoek ik verkoeling onder de bomen in mijn tuin. Het is
stil om me heen. De buren aan beide zijden hebben waarschijnlijk
besloten om de dag elders door te brengen, wat mij de mogelijkheid
biedt om van de natuurgeluiden te genieten.
Een koppel Turkse tortels schijnt niet te kunnen stoppen met hun eeuwige
gekoer en een paar merels doen zich te goed aan de veel te vroeg
gerijpte lijsterbessen.
Heel in de verte laat een hooi-opraper of dorsmachine zijn eentonige
geluid horen. Het stoort me niet. De boer moet snel zijn,want na twee
dagen zonneschijn liggen de regen en onweersbuien al weer klaar, om
voor de één een zegen te zijn en voor de ander de verstoorder van een
welverdiende vakantie.
Mijn aandacht wordt getrokken door een egel die vanonder het
struikgewas tevoorschijn komt. Nogal vroeg zo rond 17 uur, terwijl ik bijna
de klok op 21.00 uur kan zetten, zo stipt komt hij de kattenbakjes
leegmaken
Ik verwonder me steeds weer dat hij rakelings langs mijn katten, die loom
in de zon liggen, voorbij schuifelt. Het is te warm om enige interesse te
tonen en ze schenken dan ook minimale aandacht aan hem. Mogelijk
hebben ze jaren geleden hun neus in de stekels gezet, zodat ze hem nu
gedogen in hun territorium.
Mijn korte vakantie bracht ik dit jaar met enige vriendinnen door. We
boekten een chalethotel in Dun les Places in de Morvan. Dit is een
prachtig natuurgebied ten zuidwesten van Dijon. Omdat enige van ons
niet zo goed ter been waren, lieten we de wandelschoenen thuis en
zouden we de tijd doorbrengen met de omgeving te verkennen en stadjes
te bezichtigen.Gewoon wandelen was er niet bij omdat de wegen nogal
smal waren en enige meters van de weg vandaan kon je niet zonder
bergschoenen lopen. Het hotel was gezellig. Een Nederlandse eigenaar.
Ons terras lag bijna in de rivier de Cure zodat dit onze lievelingsplek werd.
De Morvan is een prachtig natuurgebied van ongeveer 175 vierkante
kilometers. Het is sterk afwisselend; het ene moment zie je niets dan
bossen en steile wanden (abseilen) terwijl je daarna, alsof een platenboek
zich opent, van een schitterend vergezicht kunt genieten.
Mijn hoop om veel vogels te zien kwam niet uit. Het aantal en de
soortvariatie vielen erg tegen. Alleen de gele kwikstaart kwam veelvuldig
voor.
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Ik filmde een onderdoorgang met wel veertig zwaluwnesten. Uit ieder nest
stak een zwartwit kopje en de ouders vlogen krijsend af en aan. Ik kon
niet goed besluiten welk ik zou vastleggen, tot het heuglijke moment dat ik
een nest vasthield en zag dat de ouder het jong voerde en toen aan een
vleugel aan het nest ging hangen. Ik kon niet goed onderscheiden of hij
op deze manier het jong uit het nest trok, want het volgende moment
vlogen ze samen weg.
Op een middag zaten we aan de rivier toen mijn vriendin gilde dat er een
slang kroop. Eer ik mijn toestel gehaald had, op zo'n moment heb je het
natuurlijk niet bij je, was ze al verdwenen.
Even later zagen we haar weer hoe ze zich tussen het gras voortbewoog.
Er kwam maar geen einde aan, zo lang was ze. Wel 1,50 meter. Een
prachtig exemplaar. En de opname is heel mooi geworden. Na enige tijd
glipte ze tussen de brede kieren van het terras al kronkelend aan onze
voeten voorbij.

We waarschuwden het personeel dat ons verzekerde dat het om een niet
giftige maar wel bijtgrage couleuvre ging. Dit is de Esculaapslang, het
logo van de artsen. Mijn vriendinnen zaten terwijl ik op veilige afstand
filmde, met de benen op tafel. We waren toch wel geschrokken.
Op internet vond ik deze slang. Een jongen had ze gevangen en ze was
1.40 meter lang. De hoteleigenaar woont al vier jaar in Frankrijk en had ze
nog nooit gezien, dus waren we wel een beetje trots dat we hiervan
getuige mochten zijn.
Groetjes,
Lies.
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EXCURSIE PLANTENWERKGROEP
Voor de cursisten, die in 2006 hebben deelgenomen aan de cursus
“Wilde bloemen en planten” is een aanvullende excursie
georganiseerd. Omdat vorig jaar 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 mij wel interessant om nu toch eens aan te
geven hoe rijkelijk wij hier in onze omgeving bedeeld zijn met bloemen en
planten, al dan niet in bloei staande. Hierbij wordt opgemerkt dat zeer
algemeen voorkomende soorten, zoals brandnetel, paardebloem,
madelief e.d. niet genoemd worden.
Het betrof: speerdistel, raket, akkerkool, gewone kamille, schijfkamille,
gele kamille, reukloze kamille, krulzuring, Canadese fijnstraal,
herderstasje, witte- en gele herik, Robertskruid, zevenblad, moederkruid
(knuipkes), ereprijs-tijmblad, ooievaarsbek, perzikkruid, margriet, bijvoet,
heermoes, voederwikke, duizendblad, hertshooi (St. Jans-kruid),
schapenzuring, bezemkruiskruid, kruipende boterbloem, veldzuring,
kleefkruid, lupine, gewone bereklauw, grote bereklauw, kleine pimpernel,
zachte dravik, akkerdistel, ruwe melkdistel, smalle weegbree, ringelwikke,
hauwklaver, witte klaver, rode klaver, hopklaver, kleine klaver, gele
honingklaver, zegge, pitrus, lisdodde, oranje havikskruid, absint alsem,
gele ganzebloem, slanke wikke, klein kruiskruid, paardestaart, watermunt,
vrouwenmantel, witte dovenetel, koekoeksbloem en dolle kervel.
Dat deze lijst zo uitgebreid kon worden is natuurlijk in hoofdzaak te
danken aan de begeleiding door onze deskundigen bij uitstek: Annie,
Martha en Fred.
Wil Dohmen.
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DE VOGEL DIE IEDEREEN KENT
Amateurvogelaar, niet-vogelaar of professioneel ornitholoog, kind of
volwassene, iedereen kent wel de torenvalk. Alhoewel men vaak niet
weet of het om een torenvalk, een sperwer of een buizerd gaat, kent
men wel de vogel, die wiekelend in de lucht stilstaat met de kop
tegen de wind in, zoekend naar een prooi op de grond. Er zijn maar
weinig soorten vogels, die datzelfde gedrag, wiekelen of bidden,
vertonen. Toch is het gedrag van de vogel wel bekend bij de meeste
mensen, zelfs als men niet zo vaak in de vrije natuur wandelt, maar
alles met de auto doet, want dat wiekelen doen ze ook boven de
bermen van snelwegen. Bovendien zijn ze langs onze wegen vaak te
zien op paaltjes, lantaarnpalen. Onverstoorbaar zoekend naar een
prooi.
Alhoewel er meerdere soorten valken voorkomen (boomvalk,
slechtvalk) kan men meestal wel tot de constatering komen, dat het
om een torenvalk gaat. Het is maar een weetje om het beestje bij zijn
naam te noemen. Dat kost niets meer.
De torenvalk
Deze vogel behoort tot de familie van de valken. Deze familie van vogels
is te herkennen aan de nogal lange, puntige vleugels en een vrij lange
staart. Ze hebben een snelle vlucht en een vlugge vleugelslag, die niet erg
diep is. De torenvalk is binnen die familie redelijk klein; van kop tot staart
telt hij 34 centimeter. Het mannetje is rijker gekleurd dan het vrouwtje.
(Waar hebben we dat als eens eerder meegemaakt?) Heeft het mannetje
licht roodbruine bovendelen, grijze kop, stuit en staart, het vrouwtje moet
het doen met minder felle schutkleuren.
De torenvalk maakt jacht op kleine op de grond levende dieren:
voornamelijk kleine zoogdieren, zoals veldmuizen en woelmuizen (in
fruitplantages). Als er weinig aanbod van muizen is, vergrijpt hij zich ook
wel aan kleine vogeltjes, hoofdzakelijk de pas uitgevlogen jonge vogeltjes.
Bovendien eet hij ook insecten, kevers (met name de mestkevers) en
sprinkhanen, regenwormen en kleine slakjes.
Van het bemachtigde voedsel betreft het 84% muizen en daarvan gaat het
voor 92% om veldmuizen.
Hij houdt zijn omgeving goed in de gaten en doet dat óf vanuit de lucht
(wiekelend of biddend) óf zittend vanaf een uitkijkpost. Onderzoek heeft
uitgewezen, dat ze ’s winters meer vanaf een zitplaats observeren om op
die manier energie te sparen; wiekelen kost immers meer energie dan
zitten.
Het spreekt vanzelf, dat ze een behoorlijk waarnemingsvermogen moeten
hebben. De visuele waarneming is uitstekend; ze worden daarbij
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geholpen door het feit, dat de loopweggetjes van muizen extra in de gaten
kunnen worden gehouden vanwege stoffen in de urine van muizen, die
extra ultraviolet licht afgeven en de torenvalk is in staat om die op te
merken.
De zorg voor het broedsel
De laatste jaren maken torenvalken veel gebruik van door de mens
gemaakte torenvalkenkasten. Daardoor is het bestand aan torenvalken
behoorlijk vergroot. Zijn er geen kasten beschikbaar, dan maken ze
gebruik van bestaande nesten en wel het meeste (91%) die van de zwarte
kraai. Soms maken ze gebruik van schuren en leggen hun eieren op een
kale plankenvloer. Wanneer ze daar een tijd zitten ‘ontstaat’ er vanzelf wat
nestmateriaal, bestaande uit verbrokkelde braakballen en enkele
prooiresten.
In Ulestraten heeft de Werkgroep Vogels enkele torenvalkenkasten bij
fruittelers geplaatst. Die zijn vanaf het eerste jaar bezet geweest en de
fruittelers zien vervolgens het woelmuizenbestand dalen.
Zelf heb ik een nest van een torenvalk gezien in de windmolen
St.Hubertus in Genhout; zomaar, zonder nestmateriaal op een planken
vloertje. Tijdens het draaien van de molen rolden de eieren heen en weer.
Het legsel varieert van 3 tot 7 eieren, uitzonderingen daargelaten. Het
aantal eieren per legsel staat sterk in relatie tot de temperatuur van de
voorafgaande winter: hoe lager, des te minder eieren. De vroege legsels
zijn het grootste; de latere worden steeds kleiner.
Ook het percentage uitgevlogen jongen volgt diezelfde lijn. De meeste
jongen vliegen vroeg in het seizoen uit, gemiddeld voor half april.
Het aantal jonge torenvalken stijgt beduidend door de aanwezigheid van
door de mens aangeboden torenvalkenkasten.
Torenvalken bestand
We nemen de torenvalk gemakkelijk waar, zittend op een weidepaaltje of
biddend in de lucht. Hij is niet erg schuw. Vandaar ook die bekendheid.
Echter, dat hij in grote getale voorkomt, dat spreken tellingen tegen.
Nederland heeft een cultuurlandschap, soms diep ontwaterd, gladgestreken en homogeen. Er blijft alleen nog wat gebieden in de marge
over: stukjes braakliggend terrein, bermen van wegen en dientengevolge
een steeds meer dalend bestand aan veldmuizen.
Vooral in de jaren zestig heeft er een daling van het torenvalkenbestand
plaats gevonden. Na het verbod van gebruik van dieldrin, aldrin, DDT,
heptachloor en kwikverbindingen in de landbouw (deze middelen werden
in de levers van dood gevonden torenvalken aangetroffen) is er in de
jaren zeventig weer een stijging van het bestand opgemerkt. In de jaren
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tachtig deed de opkomst van de maïsteelt, de omzetting van gras- naar
akkerland en de intensieve bedrijfsvoering geen goed aan het
muizenbestand waardoor het torenvalkenbestand verder daalde. Dat
gebeurde niet alleen in Nederland maar ook in de andere agro-industriële
landen van Europa.
Slot
De plaatselijke namen voor de torenvalk zijn vaak afgeleid van zijn
gedrag, het bidden of wiekelen. In Friesland noemt men het de rode
wiekel, in Noord-Brabant de bidder, en in Oostelijk Noord-Brabant
ook wel het zwevertje. In relatie tot zijn voedsel heet hij ook wel:
muizenklamper, kukestoter, muizenvalk.
Kortom, een interessante vogel. Om zuinig op te zijn. Gelukkig dat
we in ons gebied Ulestraten een leuk aantal nestkasten hebben om
mede de soort in stand te houden.
Jos Smeets,
Namens Werkgroep Vogels
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NATUURLIJKE VERFSTOFFEN – DEEL 3: GEEL
Het derde en laatste deel van het serietje over natuurlijke verfstoffen
voor textiel, gaat over de kleur geel. Het eerste ging over blauw
(eigenlijk over indigo), het tweede over de vele varianten van rood en
dit dus over geel. Geel werd in de Middeleeuwen gezien als de
goedkoopste en gemakkelijkste textiel kleur en dus de minst
spannende. Zo gaat dat. Maar gelukkig was er een variant die wel
heel duur was en dus daar werd ruzie over gemaakt.
Het gemakkelijke geel
Al ver voor het begin van onze jaartelling was de belangrijkste leverancier
van de kleur geel de plant wouw (Reseda luteola), nauw verwant aan de
wilde reseda (Reseda lutea). Mogelijk is het gebruik van wouw in textiel al
ouder dan dat van meekrap (voor rood) en wede (voor blauw).
Het vrij maken van de kleurstof uit de plant is ook veel eenvoudiger dan bij
meekrap en wede. Op de eerste plaats is de plant al wat gelig, ofschoon
wilde reseda geler is dan wouw. Je hoeft de stengels en zaden alleen
maar te koken in water; vroeger voegde men oude urine toe waarschijnlijk
om de oplossing alkalisch te maken. Dus geen gisten, rotten, oxideren of
andere bijna alchimistische bewerkingen zoals bij de kleuren rood en
blauw. Voor een meer briljante kleur voegde men alleen nog wat aluin toe
bij het verven.
Relatief eenvoudig dus en het
nadeel was dan ook dat geel veel
goedkoper was en veel minder
aanzien had dan de rood en blauw.
Ook de rood en de blauw ververs
(dit waren twee verschillende
beroepen!) hadden een veel hoger
aanzien dan de geel en de zwart
ververs. Rood en blauw ververs
gebruikten dure grondstoffen en
mysterieuze processen. De zwart
ververs gebruikten walnoot en
afgewerkte baden van rood en
blauw om zwart te maken. En geel
was gewoon simpel.
Wouw en reseda
Zoals gezegd deze twee planten
zijn familie. Ze komen allebei uit het
Middellandse Zee gebied en zijn
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hier ingevoerd net als wede en meekrab. Het verschil is dat wede en
meekrab zich hier in het wild nauwelijks kunnen handhaven terwijl dat
wouw en wilde reseda wel lukt. Beide planten kom je in ons land niet
dagelijks tegen maar in Zuid-Limburg zijn ze niet zeldzaam. In de rest van
het land doet de wilde reseda het wat beter dan de wouw en is vooral te
vinden in kalkrijke duinen en langs de rivieren.
Wouw is duidelijk door de mens hierheen gebracht als verfplant. Hoe
wilde reseda hier komt is minder zeker maar het zou me niet verbazen als
hij verward is met wouw en zo hier terecht is gekomen. De Oecologische
Flora houdt het op “cultuurvolger”. Er zijn hier nog een paar reseda
soorten als sierplant gekweekt maar die zijn uit de mode geraakt en ze
konden zich hier duidelijk niet op eigen kracht handhaven.
Wouw was de belangrijkste maar er werden nog meer planten gebruikt
om textiel geel te kleuren. Vaak is dat nog in de naam terug te vinden.
Een paar soorten die je in Nederland kunt tegenkomen: verfbrem is
inheems maar komt tegenwoordig vooral voor op de Waddeneilanden,
verfkamille of gele kamille is waarschijnlijk ingevoerd maar lijkt
ingeburgerd in Zuid-Limburg. Saffloer is een distelachtige met gele
bloemen en komt incidenteel voor in ons land. Waarschijnlijk komen de
zaden uit siertuinen of uit culturen in bijvoorbeeld Frankrijk waar de plant
tegenwoordig nog gekweekt wordt voor de olie.
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Een plant, of beter de tot poeder gemalen resten, die we nu ook nog
kunnen tegen komen is geelwortel of kurkuma of koenjit. Ooit gebruikt als
verfplant maar nu alleen nog in de keuken onder andere als een van de
bestanddelen van kerrie poeder. De gele kleur van kerrie komt
hoofdzakelijk van de kurkuma.
Saffraan
Saffraan wordt in de Middellandse Zee keuken gebruikt in sausen en om
rijst geel te kleuren. Saffraan is erg duur en daarom wordt de rijst ook wel
eens gekleurd met kurkuma. Maar saffraan en kurkuma kwamen elkaar
vroeger niet alleen tegen in de keuken. Beide werden ook gebruikt om
textiel te verven. Of saffraan echt een mooiere kleur gaf weet ik niet, maar
het was in ieder geval ook toen schreeuwend duur. En dus begeerd.
Saffraan is zeer oud. De leverancier is de saffraankrokus. Deze krokus
hoort bij de lissenfamilie net als onze krokus, hij bloeit paars net als de
onze maar doet dat in het najaar net als onze herfsttijloos die weer geen
familie is. Waarschijnlijk wordt de saffraankrokus (Crocus sativus) al zo’n
4000 jaar gekweekt. De plant is mogelijk afkomstig van Kreta maar komt
daar in het wild niet meer voor. Men denkt dat de huidige saffraankrokus
gekweekt is uit de wilde Crocus cartwrightianus.
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Waar gaat het om bij saffraan? De saffraankrokus is familie van onze
krokussen zoals gezegd en mogelijk is het al ooit opgevallen dat die
mooie oranje gele meeldraden en stampers hebben. Bij nadere
bestudering blijkt dat de ene stamper in feite in drie stijlen is vertakt en bij
de saffraankrokus zijn deze rood en extreem lang. Extreem lang is in dit
geval 2,5 tot 3 cm. Maar hier gaat het om! Deze drie stijlen, draadjes van
nog geen millimeter dik, zijn de saffraan: deze worden geoogst, gedroogd
en verhandeld. Voor een kilo droge saffraan heb je zo’n 100.000 tot
200.000 bloemen nodig! Om rijst te kleuren heb je gelukkig niet veel nodig
want de prijs van een kilo saffraan ligt op €1500 – €2000.
Verven met saffraan
Gezien de oorsprong van saffraan mag je rustig aannemen dat het ook
vroeger eigenlijk veel te duur was om textiel mee te verven. Maar net
zoals je duizenden slakjes nodig had om purper te verven: het was
blijkbaar geen probleem, misschien zelfs wel een stimulans om te laten
zien wat de rijken zich konden permitteren.
In de Middeleeuwen werd dus met saffraan geverfd. De oorsprong ligt
waarschijnlijk weer in het Midden-Oosten maar zeker na 1100 werd in
Florence met saffraan geverfd. De saffraankrokus kan in de landen rond
de Middellandse Zee goed worden verbouwd en dat gebeurt ook nog
steeds. Daarom is het wat vreemd dat rond 1400 Bazel in Zwitserland het
centrum van de Europese saffraan handel werd. Mogelijk had het te
maken met de pestepidemieën die toen door Europa trokken: daar zou
namelijk saffraan tegen helpen.
Bazel verdedigde zijn handel in ieder geval zeer fanatiek want toen een
transport saffraan werd gestolen door edelen in Zwitserland, is er een
complete saffraan oorlog gevoerd. Men is toen ook begonnen om bij
Bazel en later bij nog noordelijker steden, de saffraankrokus te kweken
maar dat schijnt niet zo’n succes geweest te zijn. De saffraan oorlog was
niet het enige incident. Als er met zo’n kostbaar materiaal gehandeld moet
worden, kun je natuurlijk rekenen op misbruik en oplichterij. Zware straffen
en veel controles van de saffraan en de geverfde stoffen waren de
tegenmaatregelen.
Terug naar het verven met saffraan. Of het daar begonnen is weet ik niet,
maar de steden in Toscane zoals Florence en Lucca waren lange tijd het
Europese centrum voor de duurste geverfde stoffen en dus ook voor
saffraan geel. Verven met saffraan was niet moeilijk. Als de saffraan een
tijdje gekookt wordt met water krijg je een schitterend geel verfbad. Dit valt
in de keuken gemakkelijk te controleren. Maar blijkbaar hadden men daar
iets bedacht waardoor de kleur nog mooier werd. Wat het was heb ik niet
kunnen vinden, maar daarbij moest het weefsel zoveel mogelijk stofvrij en
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zonder zonlicht gedroogd worden. Dat lijkt geen probleem maar een lange
lap textiel vrij hangend laten drogen zonder zon is niet zo eenvoudig. De
oplossing die men in de Toscaanse steden koos waren hoge torens
zonder trap aan de binnenkant, waarin men de lap textiel kon afrollen en
laten drogen. Via ladders en bordessen klom men waarschijnlijk langs de
buitenkant naar boven.

In Florence en Lucca zijn deze torens praktisch verdwenen. Het verhaal is
dat de rijke families bij ruzies de torens gebruikten om elkaar te bestoken
met stenen en pijlen. Toen dat uit de hand begon te lopen heeft de stad
de torens laten slopen. Waarschijnlijk werd de techniek om zo met
saffraan te verven toen niet meer gebruikt. In de kleine stad San
Gimignano niet ver van Florence zijn dertien van deze torens bewaard
gebleven van de minstens dertig die er ooit geweest zijn. Het verhaal dat
daar verteld wordt is dat de rijke families deze torens expres bouwden om
elkaar te bestrijden, maar een gevechtstoren met alleen een houten
ladder aan de buitenkant lijkt wel erg onwaarschijnlijk.
Jan van Dingenen
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ULESTRATEN: BIJZONDERE WAARNEMINGEN 2
Het Vliegend hert
Meldde ik in het winternummer 2006 de vondst van een neushoornkever,
nu weer een bijzonder insect. Op 30 juni belde Els Derks uit Waterval dat
ze een levend maar gewond mannetje ( zie foto) vliegend hert van een
buurtbewoner gekregen had. Ze vroeg of ik even langs wilde komen om er
een foto van te maken. Daar had ik wel oren na. Ik heb de kever, want dat
was het, in een doos mee naar huis genomen en daar de fotoreportage
afgemaakt.

Het vliegend hert (Lucanus servus) is de grootste Nederlandse kever en
het mannetje spreekt wel aardig tot onze verbeelding. De kever is wettelijk
beschermd. Het zien of vinden van een vliegend hert is niet zo
gemakkelijk en berust meestal op toeval. Oude eiken en dood of rottend
eikenhout verhogen de kans daarop.
Ze kunnen met hun gewei 9 cm. lang worden. De geweivormige kaken
worden gebruikt om te imponeren tegenover andere mannetjes en niet om
te eten. Het vliegend hert heeft zijn naam dan ook te danken aan zijn
imposante kaken van de mannetjes, die lijken op een hertengewei.
Het vliegend hert is voor de ontwikkeling van haar larven afhankelijk van
door witrotschimmels aangetast ondergronds dood eikenhout. De
ontwikkeling van de larven duurt van 4-8 jaar! De volgroeide larven
verpoppen in het najaar in de grond waarna de volwassen kevers de
volgende zomer uitkomen. De volwassen kevers zijn bijna altijd te vinden
op de stammen en dikke takken van de eik en dan liefst op de plaatsen
waar wondvocht aanwezig is.
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Op deze plaatsen vindt ook de paring plaats. De mannetjes vliegen vooral
op warme zomeravonden op zoek naar vrouwtjes (die de kaken missen
en bovendien kleiner zijn).
De melding heb ik doorgegeven aan Naturalis in Leiden. Die melden dat
er uit ons gebied geen recente waarnemingen zijn maar in het verleden
zijn er 1 of 2 meldingen gedaan.
De Ligusterpijlstaart
Deze bijzondere grote pijlstaart met zwarte lengte strepen op de
voorvleugels en een roodzwarte band op de achtervleugels en lijf werd mij
door Breur Haagmans op 6 juli 2007 in een doos levend aangereikt. Of
het een mannetje of een vrouwtje was durf ik niet te zeggen.
De ligusterpijlstaart is een nachtvlinder en komt voor waar veel liguster
staat in parken, tuinen en bosranden. De aanplant van liguster heeft de
verspreiding van de ligusterpijlstaart veel goed gedaan. De grote
karakteristieke rupsen, die 9 cm. groot kunnen zijn, worden bij die
aanplant dan ook in grote aantallen gevonden. Deze gladde groene rups
hebben aan de zijkanten paars/witte strepen en daaronder geel met rode
stippen. De pijl op het achterlichaam is groot, gebogen en puntig en
roodgeel gekleurd. Van juli tot september op liguster, sering, sneeuwbal,
es en andere bomen.

Eikenprocessierups.
De eikenprocessierups is de rups van een kleine nachtvlinder
(eikenprocessierupsvlinder) die sinds 2004 veel voorkomt in Noord
Brabant en Limburg. Het is een bladetende rups die op eiken voorkomt.
De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar, zodra de eerste eikenblaadjes te voorschijn komen. De rupsen zijn ongeveer 3.5 cm lang.
24

De rups ontwikkelt zich in grote aantallen waardoor je van een plaag kunt
spreken. Ze zitten graag aan de zonnige kant van de zomereik op de
stam. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes met
(brand)haren en uitwerpselen. De rups verplaatst zich in de nacht op zoek
naar voedsel waarbij zij in een lange stoet achter en langs elkaar in een
zogenaamde processie kruipen. Overdag keren ze terug naar hun nesten
en laten een kalere boom achter. De brandharen, 0.2-0.3 mm. lang,
vormen een zorg voor de gezondheid voor de mens.
Elke rups heeft er 100.000-1.000.000 van en bij bedreiging worden deze
pijlvormige haren afgeschoten en kunnen dan gemakkelijk in ogen en
luchtwegen binnendringen. De stoffen, die van de haren af komen,
veroorzaken een op een allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode
ogen en hevige jeuk, die tot twee weken kunnen aanhouden en soms
moet men zich onder behandeling stellen. Wandelend langs de zomereik
is in die periode extra voorzichtigheid geboden. Ook in Ulestraten is deze
rups in juni 2007 gesignaleerd o.a. in de Vliekereiken (toeval?) en de
Beekerweg.
Fred Erkenbosch
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NATUURWEETJES
Feest voor vogels

De distels zijn bijna uitgebloeid. Op de laatste bloemen komen nog
vlinders, bijen, hommels en vliegen. Uitgebloeide distels dragen witte
pruiken vruchtpluis, dat dient om de stijve hoofdjes open te duwen. Het
laat los en wordt door de wind verspreid. Soms hangt er nog zaad aan,
waaruit een nieuwe distelplant komt als het goed terechtkomt. Kneuen en
putters plukken de pluisbollen uiteen en eten het meeste zaad op. De rest
wordt rondgestrooid.
Bonte zanger in de distels

foto: GNU Free Documentation License
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De putter is een van onze kleurigste zangvogels. Hij is zo bont als een
vlinder. Een vliegende putter maakt een zwart-wit-gele indruk. De kop is
rood met zwart en wit. De jongen zijn al enige tijd geleden uitgevlogen. Nu
hoor je overal het gezellige geluid van troepjes putters, tot in de steden
toe. Ze broeden er tamelijk verborgen in oude tuinen en in parken en
plantsoenen. Putters pluizen nu de witte zaadkoppen van distels uit
elkaar.
Spinnen

Spinnen (Araneae) zijn de bekendste spinachtigen (Arachnida) en komen
over de hele wereld voor. Er zijn zo'n 50.000 soorten beschreven. Een
mannetjesspin doet het vrouwtje na de seks een 'kuisheidsgordel' om. Hij
voorkomt op deze manier dat andere mannetjes de eicellen bevruchten.
De spin hoopt zo meer succesvolle resultaten te boeken bij de
voortplanting.
Spinnen zijn geleedpotige dieren. Ondanks dat de naam anders doet
vermoeden, zijn zeespinnen geen spinnen. Wel zijn ze verwant aan de
spinachtigen. Hooiwagens lijken op spinnen, maar zijn het niet. Zo kunnen
ze geen web maken. De kleinste spinnen zijn millimeters groot. Sommige
hebben echter een spanwijdte van meer dan 25 centimeter, dit zijn vaak
tropische soorten. Deze exotische spinnen hebben soms bonte kleuren,
markante lichaamsvormen of doornachtige uitsteeksels.
Jean Slijpen
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NIEUW VOETPAD IN VLIEK
Onlangs, begin juli 2007, is door de Bosgroep in het kader van subsidie
particulier bosbezit een nieuw voetpad opengesteld voor het publiek. Dit
voetpad begint of eindigt tegenover kasteel Vliek bij het bord Ulestraten
via een rood draaipoortje in de haag dat toegang geeft tot de weide
tegenover het kasteel. Na de stegel (of het draaipoortje) kan men langs
rode pijltjes op houten paaltjes de route vervolgen door dit mooie gebied.
Via een in de jaren negentig van de vorige eeuw aangelegde vijver met
mooie waterplanten en een mooi uitzicht op het Maasdal loopt men verder
via een stegel (draaipoortje) het bos in. Dit bosgebied noemde men in de
volksmond het “Spinnegat”. Rechts hiervan ligt de allee met een grote
roekenkolonie en verder de paaltjes volgend komt men in de Putstraat
(Schietecoven) die men via een trappenpad bereikt.
Een naam voor dit voetpad is er nog niet.
Fred Erkenbosch

28

NACHT VAN DE NACHT
Op 27 oktober 2007 wordt er 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 bedreigingen 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 info kunt u vinden op www.laathetdonkerdonker.nl
Op deze site kunt u ook lezen dat er gemeenten zijn die op 27 oktober de
verlichting in en rond gemeentelijke kantoren, gebouwen en monumenten
doven. We hebben de gemeente Meerssen gevraagd om daar ook aan
deel te nemen en onze Gemeente als vrienden van de Nacht aan te
melden op bovengenoemde website.
In de gemeente Meerssen worden er op 27 oktober 3 excursies
georganiseerd door: IVN-Meerssen, IVN-Ulestraten en Milieudefensie
Meerssen. We hopen dat er veel deelnemers zijn bij de excursies. Het
College van B & W en de leden van de Raad zijn per brief uitgenodigd om
ook mee te gaan.
De algemene titel van de 3 excursies is:
LAAT HET DONKER DONKER!
Alle activiteiten starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30
uur.
Deelname is gratis en de excursies gaan onder alle weersomstandigheden door. Ervaar de donkerte in het bos en ervaar hoe je ogen wennen
aan die duisternis. Een zaklamp is dus ook niet nodig. Zorg voor stevige
schoenen, eventueel een wandelstok. Ook kinderen zijn bijzonder
welkom! Alle deelnemers ontvangen na afloop een info-pakket.
Excursie 1: Organisatie: IVN–Ulestraten:
Korte beschrijving activiteit:
Vanuit de bebouwing in Ulestraten wandelen we naar het buitengebied
over het plateau van Schimmert, het gehucht Waterval en door de bossen
bij kasteel Vliek weer terug naar het vertrekpunt. Onderweg zullen we de
diverse verlichtingen bekijken: straatlantaarns, tuinverlichting,
bedrijventerrein, vliegveld etc. Kan dat niet wat minder? Beleef de
donkerte in de bossen en bekijk op het plateau welke invloed een fel
verlichte stal in het donker teweeg brengt. Vleermuizen zijn echte
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nachtdieren. Ze houden een winterslaap. We gaan onderzoeken met een
batdetector of er nog vleermuizen rondvliegen. Misschien zien we wel
uilen?
Start: Kerkplein in Centrum Ulestraten
Info: Wim Derks tel: 043-3643740
Excursie 2: Organisatie: IVN-Meerssen
Korte beschrijving activiteit:
Vanuit de bebouwing in Bunde wandelen we naar het natuurgebied
Bunderbos. Onderweg is er aandacht voor de verlichting van de
autosnelweg A2 en het vliegveld. We bekijken diverse verlichtingen van
straten maar vooral ook het aanschijnen van gebouwen, tuinen. Kan dat
niet wat minder? Misschien horen we de uilen of zien we nachtvlinders.
Start: NS-station Bunde.
Info: Jo Heijnens tel: 043–3645263
Excursie 3: Organisatie: Milieudefensie Meerssen
Korte beschrijving activiteit:
Vanuit de bebouwing in Meerssen wandelen we naar het natuurgebied de
Dellen en komen via het centrum van Meerssen weer terug. Onderweg
zullen we de diverse verlichtingen bekijken: straatlantaarns, tuinverlichting
gebouwen, etc. Kan dat niet wat minder? Verstoring door lichtvervuiling
van mens, plant en dier en sterrenhemel. We gaan een sterrenkundige
uitnodigen die onderweg informatie over de sterrenhemel geeft.
Start: NS-station Meerssen Info:
Els Derks–van der Wiel tel: 043–3643740
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ECODUCT KRUISBERG
Mens - natuur
In onze westerse manier van denken staat de mens boven de natuur. De
natuur is ondergeschikt aan de mens. De natuur staat ten dienste van de
mens. De mens hoefde geen rekening te houden met de belangen van de
natuur. Deze opvattingen zijn wat aan het veranderen. De natuur krijgt
steeds meer een waarde op zich. De behoefte aan natuur als rustpunt in
onze drukke samenleving neemt toe. De waardering voor natuur wordt
groter.
Deze veranderende houding van de mens ten opzichte van de natuur
komt onder andere tot uiting in het overheidsbeleid. Wet- en regelgeving
is steeds meer gericht op bescherming van soorten en leefgebieden.
Ontsnippering
Door de aanleg van wegen, spoorlijnen, kanalen, woonwijken en
bedrijventerreinen en door uitbreiding en schaalvergroting van de
landbouw werd de hoeveelheid natuur minder en zijn de leefgebieden
voor de dieren en planten versnipperd. Natuurgebieden werden steeds
meer eilandjes die niet meer met elkaar verbonden waren. De resterende
natuurgebieden zijn in de afgelopen honderd jaar wel steeds meer
beschermd, maar door de versnippering en geïsoleerde ligging dreigen
steeds meer soorten planten en dieren uit te sterven. Natuurbescherming
(verdediging van wat nog resteert) is de laatste 25 jaar overgegaan in
natuurontwikkeling (aanval, uitbreiding). Een belangrijk aspect is daarbij
de realisatie van verbindingen tussen de resterende natuurgebieden. De
versnippering is overgegaan in ontsnippering bijvoorbeeld door een strook
landbouwgrond tussen natuurgebieden terug te geven aan de natuur,
door dassen- en paddentunnels en door ecoducten over autowegen. Wij
besteden een enorme hoeveelheid geld aan goede verbindingswegen
voor de mens zoals voor aanleg en verbreding van autowegen met
viaducten klaverbladen met diverse wegen boven elkaar. Nu gaat er ook
wat geld naar verbindingswegen voor de natuur. In verhouding tot de
hoeveelheid geld die naar verbindingswegen voor de mens is gegaan,
gaat er nu een beetje geld naar herstel van de schade die wij hebben
aangericht aan de verbindingsmogelijkheden voor de natuur.
Ecoduct Kruisberg
In het kader van het ontsnipperingsbeleid gaat Rijkswaterstaat een
ecoduct aanleggen over de A2 in de gemeente Meerssen. Het ecoduct
komt daar waar de rijbanen los van elkaar beneden het maaiveld liggen
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op de helling van de Kruisberg. Het worden twee ecoducten, over iedere
rijbaan van de autoweg een. Dit ecoduct moet een bijdrage leveren aan
herstel van de verbinding voor de natuur tussen het Bunderbos (oostelijke
Maasdalhelling) en het Kalverbos, Vliekerbos en andere natuurgebieden
in de noordelijke helling van het Geuldal.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn studies verricht naar de
eisen waaraan het ecoduct moet voldoen (zoals breedte en inrichting) om
goed te functioneren voor relevante diersoorten zoals vuursalamander,
alpenwatersalamander, hazelworm, levendbarende hagedis, egel,
bunzing, steenmarter, das, ree en vleermuizen. Het gebied tussen de
rijbanen, en de gebieden ten westen (voormalig stort Kruisberg) en oosten
(Kalverbos) van de autoweg moeten ook zo natuurvriendelijk mogelijk
worden ingericht. Dat geldt ook voor de verdere aansluitingen naar
Bunderbos en de bossen bij Vliek en verder. Voor de oostzijde (VliekWaterval) zijn al concrete uitgewerkte plannen die de komende jaren
gerealiseerd gaan worden.

Alleen een ecoduct aanleggen is niet voldoende om de verbindingen
tussen de natuurgebieden veilig te stellen. De toegangen naar het
ecoduct moeten ook een zekere afmeting hebben en garanderen dat de
natuur daar ongestoord zijn gang kan gaan. De strook natuur is op en
rond de plek van het ecoduct al erg smal en moet dus versterkt worden.
Het belang van natuur staat bij het ecoduct voorop, maar er wordt ook
rekening gehouden met de natuurgenietende mens. Het westelijk ecoduct
ligt dicht bij het huidige viaduct over die rijbaan. Er is daarom geen
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behoefte om een wandelpad over dat ecoduct te laten lopen. Bij het
oostelijk ecoduct is wel een wandelpad gepland aan de noordzijde. De
procedures voor de aanleg van het ecoduct over de A2 zijn volle gang.
Binnen enkele jaren heeft de natuur er een goede en noodzakelijke
verbinding bij.
Nadere informatie en excursies
Als lid van het Groen Platform van de gemeente Meerssen wordt IVN op
de hoogte gehouden van plannen en ontwikkelingen rond de aanleg van
het ecoduct.
Op zondag 4 november is in de omgeving van het toekomstige ecoduct
een excursie van IVN-Meerssen zodat we ter plaatse een beter beeld
krijgen van de plannen. We vertrekken om 14.00 uur bij de kerk van
Meerssen West.
Het ecoduct wordt onderdeel van de droge verbinding tussen de hellingen
van Maasdal en Geuldal. Daarnaast is er de natte verbinding in het
Geuldal langs de rivier. Ook daar vinden positieve ontwikkelingen plaats
ter versterking van die verbinding.
Op zondag 11 november vertrekken we om 14.00 uur bij het station in
Meerssen voor een excursie van IVN-Meerssen door het Geuldal.
Wim Derks
tel. 364 3740
wimelsderks@hotmail.com
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Het fotograferen van vogels is voor veel mensen een niet vervulde (niet
te vervullen) wens. We zijn verwend door natuurfreaks, die prachtige
plaatjes schieten, maar die daar uren voor op de uitkijk moeten liggen en
die veel geld besteden aan apparatuur om de vogels dichterbij te kunnen
halen. Immers, foto’s met een piepklein vogeltje, daar zijn we niet
tevreden mee.
Echter, de techniek heeft dat ook voor de gewone man (vrouw) mogelijk
gemaakt. Velen van ons beschikken over zowel een telescoop als over
een digitale camera en om die samen te kunnen gebruiken heb je nodig
een adapter, waarmee je de camera op de telescoop kunt bevestigen.
Daarmee kun je dan doen aan digiscoping en op die manier kun je de
vogels heel wat dichterbij halen. Succes met deze ornithologische
fotografie. (Ts. Vogels)
Nu het broedseizoen achter de rug is, kunnen de vogelnestkastjes weer
worden schoongemaakt. In september, oktober zijn ook de tweede en
derde legsels uitgevlogen. Het schoonmaken voorkomt dat er ongedierte
in het nestmateriaal gaat zitten en dat dan de specht al foeragerend dat
ongedierte signaleert en aan het timmeren gaat met als gevolg een
kapotte nestkast.
Bovendien schept men op die manier een beschutte slaapplaats die
gebruikt wordt om te overwinteren.
Ook vogels vertonen ‘menselijk gedrag’: Bij roeken heeft men
waargenomen dat de twee partners (die een vaste relatie hebben) elkaar
troosten na een conflict met een vreemde roek. (Roeken zijn
kolonievogels en dientengevolge zijn er nogal wat conflicten over
territorium, voedsel en nestmateriaal alsook over de hoogteplaats van het
nest of over de pikorde). Na zo’n conflict delen mannetje en vrouwtje wat
voedsel met elkaar, ze fatsoeneren elkaars veren of pakken liefdevol
elkaars snavel om tot bedaren te komen.
Experimenteel bioloog Amanda Seed van de Universiteit van Cambridge
deed deze gedragswaarnemingen die voorheen nog nooit bij vogels
waren waargenomen. Dat was wel al gesignaleerd bij primaten, o.a. bij
chimpansees en wel in 1979 door de Nederlandse primatoloog Frans de
Waal. (Current Biology)
In de vorige aflevering schreef ik over de Nederlandse tuinvogeltelling.
Welnu, er is ook een Vlaamse tuinvogeltelling gehouden. De uitslagen zijn
identiek aan die van de Nederlandse tuinvogeltelling: geen toeval en ook
geen fake-getallen dus. (www.standaard.be)
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Jos Smeets,
Namens Werkgroep Vogels
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DATA IN VOGELVLUCHT
Website: www.ulestraten.ivn-limburg.nl
Email: ulestraten@ivn-limburg.nl
Zondag 9 sept.:
IVN - excursie i.h.k.v. de Groene maand
Onderwerp: Natuur en cultuurhistorie
Vertrek: Kerkplein Ulestraten 14.00 uur
Info: 043 - 3644647
Zondag 16 sept.:
IVN - excursie i.h.k.v. de Groene maand
Onderwerp: Natuur en cultuurhistorie
Vertrek: station Meerssen 14.00 uur
Info: 043 – 3643740
Zondag 23 sept.:
IVN - excursie i.h.k.v. de Groene maand
Onderwerp: Natuur en cultuurhistorie
Vertrek: Kerkplein Geulle a/d Maas 14.00 uur
Info: 043 – 3649649
Zondag 30 sept.:
IVN - excursie i.h.k.v. de Groene maand
Onderwerp: Natuur en cultuurhistorie
Vertrek: station Bunde 14.00 uur
Info: 043 - 3643740
Woensdag 3 okt.:
IVN - Avond:
Onderwerp: Paddestoelen in onze omgeving
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
info: 043 - 3644647
Zondag 7 okt.:
Herfstwandeling rond Epen
Vertrek: 13.10 uur Kerk Ulestraten (carpooling)
Vertrek: 14.00 uur parking Sportpark Epen
info: 043 - 3644647
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Zondag 21 okt.:
Vogelexcursie De Hamert
Organisatie: Vogelwerkgroep IVN Ulestraten
Vertrek: 7.30 uur Kerk Ulestraten (carpooling)
Info: 043 - 3649649
Zaterdag 27 okt.:
Avondactiviteit “Nacht van de Nacht”
Vertrek: 19.30 uur Kerk Ulestraten
Info: 0473 - 3643740
Woensdag 7 nov.:
IVN - avond
Onderwerp: film “Boerenleven in vroeger jaren”
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426
Woensdag 12 dec.:
IVN - Avond:
Onderwerp: Kerststukjes maken
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3649333/3649649
Zondag 30 dec.:
28e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur Kerk Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 20.00 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

Leo Teheux
Henri Dunantstraat 33
6235 AN Ulestraten - tel: 3648312

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
Meerstraat 23,
6241 ND Bunde, tel: 3649649

Werkgroep Wandelingen en
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
Provinciaal milieuklachtennummer (Groene Brigade)
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied
(Dag en nacht bereikbaar): 043 - 3617070

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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