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VAN DE BESTUURSTAFEL
We hebben een pracht van een lente achter de rug en kijken nu uit
naar de zomer. Ook deze zomer hebben wij weer veel initiatieven
ontplooid. Zo zijn er weer avondwandelingen, dagwandelingen, een
fietstocht en diverse presentaties gepland. Ook de film van Al Gore
staat gepland voor de eerste woensdag van de maand juli.
Wij raden u aan ook op onze internetsite te kijken om ons scala aan
activiteiten bij te houden:
www.ulestraten.ivn-limburg.nl.
Inmiddels hebben wij de cursus Amfibieën en reptielen afgesloten. 21
cursisten genoten van de cursus o.l.v. Wim en Els Derks. De 2 binnenen 3 buitenlessen waren veel te snel om volgens de cursisten. Tijdens
de buitenles, gecombineerd met de vogelwerkgroep, werden
boomkikkers gezien en gehoord. Tegen de klok van 10.30 uur mochten
wij getuige zijn van een luidruchtige boomkikkerconcert. Het blijft
verbazingwekkend dat in zo’n klein diertje zo’n geluid geproduceerd kan
worden.
Ook hoorden wij de
nachtegaal zingen, kortom
een geslaagde avond , zowel
voor cursisten als ook voor
de vogelwerkgroep. De batdetector kwam ook goed van
pas. Voor vele aanwezigen
was het de eerste maal dat
zij met een bat-detector
konden kennismaken.
De avond, waarop de Bosgroep een presentatie hield omtrent de
ontwikkeling landgoed Vliek werd druk bezocht. Wij telden 53 gasten. De
duidelijkheid en plannen, toegelicht door de sprekers, vielen in goede
aarde. Onze jeugdgroep is volop actief en verkenden de St. Pietersberg
met de hoeve Lichtenberg. Men genoot van de opgaven, van het uitzicht
over het Maasdal en o.a. van de bakoven, althans wat er uit kwam.
De Werkgroep Vogels had een eigen uitstapje naar de Peel. Ook dit was
goed bevallen.
Verder was er nog een geslaagde presentatie van Jean Slijpen. De
eerste helft van deze avond bracht hij ons via zijn dia’s naar Zwitserland
en de andere helft presenteerde hij ons een schitterende film over
Limburg van 1938 tot 1948. Die avond trok 31 gasten.
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De jeugdgroep trok op 12 mei naar de Hoge Fronten. De enige locatie in
Nederland waar de muurhagedis nog voor komt. Zij zullen op 9 juni a.s.
hun seizoen afsluiten met een bezoek aan de kinderboerderij in Born.

Op 10 juni zal onze fietstocht plaatsvinden en op 20 juni a.s.
avondwandeling. Wij hopen dan weer vele vuurvliegjes aan te treffen.
Een avondwandeling blijft een bijzondere ervaring!
In juli presenteren wij u de film van Al Gore. Op 4 juni a.s hebben wij een
buitenles Zomerbloeiers gepland.
Tevens hebben wij diverse milieuvergaderingen van gemeente, regio en
district Limburg bijgewoond.
De Boomfeestdag was naar onze mening goed geslaagd. De school
zorgde voor een danswarming-up en Wim en Frans zorgde voor een
heel lesuur in ons verenigingslokaal over bomen en planten voor de
groepen 6 en 7. De dag ervoor nam Els nog gedurende een lesuur de
amfibieën en reptielen met enkele klassen door.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, 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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DE LAATSTE DER MOHIKANEN
Dit verhaal gaat over de Herfstpeer van Geulle. Over een van de
laatste oude herfstperenbomen, nog stammend uit de negentiende
eeuw. In Moorveld aan de Heerenstraat op het gazon bij huize
Pomona heeft hij gestaan. De boom heeft in zijn lange leven heel
wat stormen doorstaan tot vrijdag 12 december 2006. Op die dag
trok een buiengordel over onze streken met harde, vlagerige wind
die fataal werd voor onze eeuweling.
Bij gelegenheid van dit onomkeerbaar historisch moment staan we
even stil bij de geschiedenis van deze peer waarmee Geulle lange
tijd naamsbekendheid heeft gekregen.
Ontstaan van boomgaarden
Van de (oude) boomgaarden zijn her en der nog mooie voorbeelden
aanwezig. De ontwikkeling van die boomgaarden dateert van
begin/midden negentiende eeuw. In die tijd heeft de fruitteelt als
bestaansbron voor het gemengde bedrijf zich ontwikkeld. De groei en de
aandacht voor de fruitteelt is mooi af te lezen uit een boek van
universiteit van Wageningen uit 1983 waarin de verdwenen oude appelen perenrassen beschreven worden. Veel van de ons bekende oude
rassen worden ‘in de loop van de negentiende eeuw gekweekt’, vaak
met datum. Van de herfstpeer van Geulle is de precieze kweekdatum
niet bekend. Maar afgaande op de oude, rond 1950 in onze streken
bekende oude boomgaarden en de daarin toen groeiende bomen, moet
de herfstpeer zo rond 1870 het levenslicht gezien hebben.
De herfstpeer en zijn kwaliteiten
Enkele passages uit het boek van Wageningen. De herfstpeer is
vanwege zijn kwaliteit alleen geschikt als fabriekpeer en ongeschikt als
handpeer. De vruchtboom staat bekend als een grote kg-gever. De peer
is snel overrijp en als handpeer slecht. Geeft een mooi product in glas en
heeft in de jaren na de tweede wereldoorlog een mooie prijs opgebracht.
De bewaarbaarheid is (behalve op glas) slecht. Na een aantal jaren met
slechte prijzen op de veiling zijn de bomen vanaf de jaren zestig massaal
gerooid. De perenbomen kregen hun definitieve nek(stam)slag in de
jaren tachtig toen de met perenvuur besmette bomen allemaal gerooid
en vernietigd moesten worden.
Historische wederwaardigheden van de peer.
De herfstpeer van Geulle is vooral in ons dorp zowel boven als beneden
massaal aangeplant; met wat uitgewaaierde exemplaren in de nabije
dorpen zoals Ulestraten en Bunde. In sommige weilanden stonden in het
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verleden alleen maar herfstperenbomen, exemplaren die rond 1950 al
‘oude knarren’ waren. De pluktijd was eind augustus, begin september
en werd bekend gemaakt door de veilingen in Bunde. Dat gaf altijd wat
‘geroezemoes en speculatie’ wanneer de peren vrij gegeven zouden
worden. Want iedereen in het dorp wilde zodra het signaal groen
gegeven werd, direct en met zoveel mogelijk kisten naar de veiling gaan.
Omdat de perenprijs na een paar dagen wel eens abrupt ging dalen.
Werden de herfstperen voor en na de tweede wereldoorlog aanvankelijk
massaal gedumpt op stortplaatsen (zoals in de oude Kruisberg), rond
1953 was er in Italië in procédé ontwikkeld om fruit (en dus ook peren) in
te blikken en onze herfstperen bleken daar zéér geschikt voor. En wel
vanwege de mooie roze verkleuring die het vruchtvlees kreeg. De
ingeblikte peren werden vooral naar de Verenigde Staten geëxporteerd.
Vanaf dat moment was onze herfstpeer top en ieder jaar vanaf eind
augustus zwierven koopleden (Driessen uit Stein en Fons Hermans uit
Amby) door Geulle om de peren ‘aan huis’ te kopen. De vraag was dan
altijd weer of je de peren naar de veiling moest laten gaan of onderhands
verkopen aan een der kooplieden. Bij onderhandse verkoop gebeurde
het nogal eens dat na verloop van tijd een hogere prijs werd gegeven als
de bewuste koopman ‘onvoldoende uit de markt had kunnen halen’.
Een korte bloeiperiode.
Voor de bezitters van veel
herfstperenbomen is het toen
kortstondig een gouden tijdperk
geweest. De herfstpeer geeft (zoals
ook in het boek van Wageningen
wordt gezegd) een goede tot soms
zeer goede opbrengst. Vele van de
toen volwassen oudere bomen
konden gemakkelijk 500 tot 1000 (en
meer) kilogram peren opleveren. Zelf
heb ik rond 1956 bij Huub Janssen
(boerderij Ingenope in Bunde) eens
900 kilogram peren geplukt aan één
herfstperenboom; een boom waaraan
gelijktijdig ook nog een andere
(professionele) plukker had geplukt.
Om een idee te krijgen van de
opbrengst.
In Geulle was Sjeng Banens wel de
fruitteler die over het grootste areaal
aan herfstperenbomen beschikte. In
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goede jaren stond hij garant voor een slordige 200.000 kilogrammen of
nog meer.
Begin jaren zestig was de bloeiperiode van de herfstpeer voorbij toen
Italië met een vergelijkbare peer op de markt kwam die nog beter was
dan het Geulse product. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan met de
peer van Geulle. Bij de ruilverkaveling in dezelfde tijd werden hele
boomgaarden gerooid. De genadeklap voor de herfstpeer van Geulle
kwam met het perenvuur omdat met name de herfstpeer erg gevoelig
was voor deze ziekte.
Naamsbekendheid
Dankzij de herfstpeer heeft Geulle lokaal lange tijd een aardige
naamsbekendheid gekregen. Net zoals met de door de smederij Smeets
op het Westbroek in de eerste helft van de vorige eeuw gesmede schop,
zéér gewaardeerd in tuinderkringen. Zo ervoer ik jaren geleden toen ik
(ambtshalve) op bezoek was bij een tuinderij op St. Pieter. De tuinder
haalde toen hij hoorde dat ik uit Geulle kwam met veel vertoon en
bombarie een oude schop te voorschijn die gepresenteerd werd als: een
schop uit Geulle. Je hoeft maar op een manier naamsbekendheid te
krijgen.
Gelukkig is het met de herfstpeer nog niet helemaal gedaan. Her en der
staan nog redelijk jonge exemplaren. En ook de absolute Godfather is
nog onder ons. Deze herfstperenboom staat op het erf van de familie
Kester aan de Heerenstraat, 300 meter verderop dan huize Pomona, en
is vanaf de straat goed te zien. De boom oogt nog veel ouder dan het
omgewaaide exemplaar. Helaas is hij in de laatste fase van zijn bestaan.
Afgelopen zomer droeg hij in de kroon nog wat spaarzame blaadjes. Zijn
tijd is om.
Blijft er dan niets over, zo zult U zich afvragen! Ik kan U geruststellen. Er
is van lokale bodem ook nog het oude appeleras de Schoone van
Moorveld, rond 1920 gekweekt door Sjang Pesch. Anders dan de
herfstpeer heeft de Schoone van Moorveld niet zo’n onstuimige
ontwikkeling doorgemaakt en valt er van hem minder te melden. Er staat
nog een exemplaar in het weiland van Joop Schermerhorn in Moorveld,
daar waar de appel geboren werd.
Paul Notten, Moorveld

7

WAAR ZITTEN ZE TOCH, DIE STAARTMEZEN?
Bijna elk jaar is het prijs in de winter. Lettend op wat zich allemaal
ophoudt bij de voertafel of vetbollen, zie ik vrij regelmatig een groep
staartmezen foerageren. Al communicerend, met korte rollende tsrrklanken zoeken ze naar insecten in de kastanjeboom of pikken wat
van hun gading is, uit de vetbollen of pindanetjes.
Ze zijn nooit alleen, altijd met een groepje van een stuk of zes,
zeven, acht, waarschijnlijk de ouders plus de jongen van dat jaar.
Dat groepje is in de herfst groter geweest. Wellicht is een klein
aantal al dood gegaan, hetzij door ziekte, een roofvogel of een
andere oorzaak. Het is bekend, dat van een nest van 10 mezen er na
de winter nog maar 1 tot 2 in leven zijn. Zo zorgt de natuur ervoor,
dat er geen overbevolking ontstaat.
Het is een waar genot om zo’n groepje te bekijken, alhoewel …… je
krijgt vanwege hun beweeglijkheid niet de kans om ze lang in het
beeld van je verrekijker te houden. Maar ook zonder dat technische
hulpmiddel kun je ze goed waarnemen. Het valt op dat het sierlijke
vogels zijn, gezien hun extra lange staart en de zwart-wit-roze
kleuren.

En dan komt het voorjaar. Weg zijn ze? Zelden dat ik een groepje
aantref. Zijn ze door pa en ma uit het territorium verbannen omdat
die aan een nieuw broedsel gaan beginnen?
Waar nestelen die dan en houden ze zich uit veiligheidsredenen
stilletjes in hun nest of in de buurt daarvan? Allemaal vragen en
voor mij een manier om de lezer attent te maken in elk geval in de
winter extra oplettend te zijn op de staartmezen .
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De staartmees; een opvallende verschijning.
Het eerste dat opvalt, wanneer je staartmezen ziet, dat is het rusteloze
gedrag. Ze voeren acrobatische toeren uit om tussen de groeven van de
boombast hun voedsel te zoeken: insecten, spinnetjes en ook wel zaden,
maar minder dan andere mezensoorten.
Het tweede dat opvalt is de kleurige verschijning: zwart, wit en roze. Met
name na de rui zien ze er het mooiste uit. Die kleurige verschijning krijgt
nog een extra accent door de behoorlijk lange staart van bijna 8 cm.
Door die lange staart krijg je het gevoel dat het om een bolletje gaat, met
een slinger er aan vast; dat zie je ook aan het vliegen, een beetje
vlinderachtig, onbestendig qua richting, maar de vogel kan er uitstekend
mee overweg.
Trouwens, wat de kleur betreft, die kan nogal eens verschillen. Er zijn
een aantal ondersoorten bekend, waarvan de Scandinavische met een
wit kopje opvallend is.
Gezien de specifieke kenmerken noemt men de staartmees in de diverse
regio’s: Langstaartje, Dansekstertje (vanwege het speelse gedrag),
Moessien (muisje), en tot slot Potdekseltje in relatie tot de vorm van het
nest.
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Het nest: een kunstwerk
Een prachtig kunstwerk van de natuur, dat is een staartmezennest. Al
wevend en plakkend (met plakkerig spinrag) komt zo’n nest tot stand.
Het ouderpaar begint al omstreeks februari, maart met de bouw en dat
duurt wel drie weken. Het is een bolvormig nest, gemaakt van mos,
spinrag, haren en ontzettend veel veertjes met een kleine holte, die door
de rek van het materiaal kan uitdijen. Dat moet ook wel als we het
hebben over een broedsel van 8 tot 12 eieren. Als het vrouwtje gaat
broeden buigt ze haar staart over haar rug naar voren.
Ik heb zo’n nest wel eens gezien in het natuurgebied De Doort tussen
Dieteren en Echt. Je wordt er wel even stil van, hoe complex het
bouwwerk is en hoe stevig. Er is eens een natuuronderzoeker op het
idee gekomen de veertjes van zo’n oud nest te tellen en hij kwam op een
aantal van, schrik niet, 2379 veertjes!
Ik heb ook eens een groep jonge pas uitgevlogen staartmezen gezien:
de staart stond nog omhoog, door de beperkte woonruimte voor het hele
stel.
Waar de staartmezen van bij mij in de buurt nestelen, is me een raadsel.
In elk geval in het gebied waar tuinen op elkaar aansluiten en waar
relatief gezien, rust heerst.
Slotopmerkingen
De staartmees is in Limburg een algemeen voorkomende
broedvogel. Er zijn soms wat inzinkingen door extra slechte
winters, waarin veel vogels het loodje leggen. In bosgebieden met
een goed ontwikkelde struiklaag komen ze het talrijkste voor. Dat
betekent, dat ze in midden en noorden van onze provincie meer
voorkomen, dan in het zuiden van Limburg.
Niettemin, het blijft een leuke vogel om te zien. Geniet van hun
verschijning, speciaal als ze in groepen voorbijtrekken. En bedenk,
als je er maar één ziet: waar eentje zit, zitten er minstens twee.
Overigens: waar blijven ze na de winter? De jongen verlaten
inderdaad het territorium van de ouders en gaan op zoek naar een
eigen territorium en de oudjes, ……… die zorgen in stilte voor een
nieuw broedsel.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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JAARVERSLAG WERKGROEP ZOOGDIEREN
In de maanden maart en april van 2006 hebben we in onze directe
omgeving veel dassenlocaties bezocht en geïnspecteerd.
In totaal kwamen we aan 33 locaties van dassen, waarvan er 16 waren
bewoond en 17 tijdelijk of gedurende een langere periode niet waren
belopen.
Ook dit jaar zijn in Ulestraten, voor zover bekend, weer twee
verkeersslachtoffers onder de dassen gevallen,één Langs de Gewannen
en één op de Bamfordweg.
De Stichting Dassenwerkgroep Limburg is in overleg met Vliegveld en
Gemeente om onder de Bamfordweg een pijp aan te leggen zodat de
das de andere kant van deze weg veilig kan bereiken. Het zijn de dassen
die op het vliegveldterrein hun burcht hebben en de Bamfordweg
oversteken om o.a. aansluiting te zoeken met hun soortgenoten van de
omgeving Vliekerbos en Kalverbos.
Overigens komen er in het kader van de Herinrichting Centraal Plateau
nog 5 dassenvoorzieningen in onze directe omgeving, waarvan 3 in de
“Langstraat” (Humcoven). De twee overige komen in de Hekstraat en op
Raar.

De gevonden dassenlocaties zijn allen in kaart gebracht via een GPSsysteem en uiteraard digitaal opgeslagen, niet alleen in ons eigen
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systeem, maar ook in het systeem van de Dassenwerkgroep Limburg.
Zo zijn alle locaties veilig opgeborgen maar ook goed bereikbaar voor
mensen en instanties die het beste voorhebben met de das.
Inmiddels hebben we ons ook i.s.m. de Vogelwerkgroep een GPSapparaat aangeschaft, zodat we te allen tijde een nieuwe locatie kunnen
vastleggen.
Verder hebben wij uiteraard ook de twee jaarvergaderingen bijgewoond
van de Stichting Dassenwerkgroep Limburg.
De das is een beschermde diersoort en waar hij voorkomt staat hij
garant voor een voor de mens aantrekkelijk biotoop (kleinschalig en
gevarieerd), daarom wil deze werkgroep in het bijzonder opkomen
voor de das en dus voor zijn leefomgeving.
Meld onregelmatigheden aan dassenburchten of dode dassen langs
een verkeersweg s.v.p. aan leden van deze werkgroep.
Dank aan alle leden voor de inzet in 2006.
De coördinator,
Wim Ghijsen
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JAARVERSLAG WANDELINGEN EN EXCURSIES 2006
Ook het afgelopen jaar 2006 was wat de werkgroep betreft weer een
bijzonder jaar. De door de werkgroep georganiseerde activiteiten werden
bijzonder goed bezocht. De fietstocht op 7 mei werd door een
enthousiaste groep fietsers tot een goed einde gebracht na een laatste
zeer gezellige stop bij de sporthal “t Vroendel” in Gronsveld.
Tijdens de wandeling naar de Bemelerberg en het plateau kwamen we
langs diverse groeven en genoten we van het naderend voorjaar. We
passeerden de groeve onder de Bemelerberg waar de ooien van het
Mergellandschaap tientallen lammetjes hadden gebaard. Ze kregen de
naam van een van de vele biermerken die in ons gebied aanwezig zijn.
Ook waren Wim en Els succesvol in het begeleiden van hun
wandelingen naar de Watervalderbeek, de drie groeves van Berg en
Terblijt en de late avondwandeling met de nodige vuurvliegjes in
Ulestraten. De ochtendwandeling langs de waterbassins in Ulestraten in
het kader van” Water in Overvloed” was een bijzondere ervaring.
In oktober was de dagwandeling naar de Voerstreek een hoogtepunt,
met zijn mooie natuur en genoten we van het prachtige weer.
Als uitsmijter de zevenentwintigste Oudejaarswandeling met alweer een
groot aantal deelnemers en hierna een gezellig samenzijn. Kortom we
hebben als oudste werkgroep van onze afdeling genoten van het jaar
2006 en zijn al volop bezig met 2007.
Namens de werkgroep,
Fred Erkenbosch
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JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP VENEL
(Vrijwillig Educatief Natuur en Landschapsbeheer)
Het afgelopen jaar zijn er twee acties geweest in het door ons
geadopteerde weiland te Waterval:
- Voorjaarssnoeibeurt: het snoeien van waterscheuten en zoveel als
mogelijk oud hout.
- Opruimingsactie: door de storm afgewaaide takken.

Jo Frenken, coördinator

NIEUWE LEDEN
Als nieuwe leden verwelkomen wij deze keer:
Mw. Maria van Lijf, Bunde
Dhr. Jaak Rolink, Ulestraten
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KLIMAATVERANDERING IN DE ACHTERTUIN
Al jaren is er veel aandacht voor klimaatverandering. De laatste tijd
is deze aandacht gelukkig versterkt door o.a. de film van Al Gore
“An Inconvenient Truth” die op indrukwekkende wijze laat zien wat
die klimaatverandering nu echt inhoudt. En ook in de
kabinetsplannen is voor de klimaatverandering serieuze aandacht
gekomen. Autoverkopers prijzen hun auto aan als de meest
milieuvriendelijkste, gloeilampen verdwijnen in de winkels en er zijn
binnenkort alleen nog maar spaarlampen te koop. Iedereen wil
scoren met allerlei zaken om de klimaatverandering tegen te gaan.
Ver van mijn bed?
Het smelten van de ijskap, de toename van de oppervlakte aan woestijn,
allemaal al meetbaar en zichtbaar. Voor velen valt dit nog onder de
categorie ”ver van mijn bed”. En uitspraken als ”het zal mijn tijd wel
duren”; “ik kan er toch niets aan doen” en “daar komen ook wel weer
oplossingen voor” worden nog (te) vaak gehoord! Maar hebben we die
verandering niet allemaal zelf ervaren door de extreme hitte en
langdurige droogte in dit voorjaar?
IVN is een vereniging voor Natuur- en milieueducatie en heeft de taak
om uitleg over natuur en milieu te geven en dus ook over de
klimaatverandering. Maar hoe doe je dat?
IVN boekje
Over het thema klimaatverandering is er nu een handig boekje
verschenen met als titel: “Klimaatverandering in de achtertuin”. Dit
boekje is bedoeld voor natuurgidsen die het publiek inzicht geven over
klimaatverandering, het broeikaseffect en gat in de ozonlaag.
En wat brengt die klimaatverandering teweeg voor flora en fauna, niet
alleen wereldwijd maar ook in onze natuurgebieden en achtertuinen. Als
voorbeeld: in nagenoeg alle natuurboeken staat te lezen dat de tijgerspin
(ook wel wespspin genoemd) nauwelijks in Nederland voorkomt. Wij als
IVN-ers weten intussen wel dat het de laatste jaren een zeer algemeen
en veelvuldig voorkomende spin is.
Zo weten we ook dat door de warme winters trekvlinders vaker in
Nederland blijven overwinteren.
Nog een voorbeeld: 50 jaar geleden begon de bloeitijd van het
fluitenkruid rond 4 mei, nu is de bloeitijd rond 18 april. Zo zijn er in het
boekje nog meer concrete en duidelijke voorbeelden te lezen. Erg
interessant en zeer goed te gebruiken om de doelstelling van IVN op zijn
best toe te passen. Want dit boekje draagt daarvoor mogelijkheden aan
zoals: organiseer een infoavond over de klimaatverandering, organiseer
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een aparte excursie met klimaatverandering als thema. Ook wordt er een
beroep gedaan op IVN-afdelingen om met de gemeente in gesprek te
blijven of te gaan over het gemeentelijk klimaatbeleid. Daarbij zou je
kunnen denken aan soortenbescherming, natuurbeheer, ecologische
verbindingen, energiebesparing, autoluw maken van centrum en straten
etc. etc.
Extra scholing?
Dit boekje is mijns inziens een must voor alle natuurgidsen! Zouden we
daarover als leden van IVN niet een extra bijeenkomst als bijscholing
kunnen organiseren? Aanmelden kan bij ondergetekende!
Het opzetten van een project rondom klimaatverandering en daarvoor
subsidie aanvragen wordt ook voor elke IVN-afdeling aangeraden.
Het boekje “Klimaatverandering in de achtertuin” is gemaakt door het
IVN en De Natuurkalender in het kader van HIER. HIER is een initiatief
van ruim 40 goede doelen die in Nederland en daarbuiten een groot
aantal projecten uitvoeren om het wereldwijde klimaatprobleem aan te
pakken. Ook IVN doet mee aan HIER Zie verder www.hier.nu/. De
Nationale Postcodeloterij zorgde voor financiële bijdrage.
Els Derks-van der Wiel, tel. 3643740
wimelsderks@hotmail.com
Het boekje kan besteld worden via het IVN op onderstaand adres. Het
kost € 3,95 (voor leden) of €4,95 excl. verzendkosten.
http://www.ivn.nl/detail_page.phtml?province=NL&page=hier
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NATUURWEETJES
Ons gewoonste roofdier

Van onze inheemse roofdieren is de wezel het gewoonst. Toch komt hij
minder voor dan zo'n twintig jaar geleden. Deze muizenjager is vooral te
vinden in landbouwgebieden met een grote variatie aan landschappen.
Net als alle andere roofdieren is hij het mikpunt van vervolging. Voor de
wezel geldt bovendien dat hij zich tegenover mensen vaak nogal
argeloos gedraagt. Niet zelden waagt hij zich in het vuur van de jacht op
maar een meter van stille kijkers.
De Kamsalamander
De kamsalamander (Triturus cristatus) is een watersalamander uit de
familie echte salamanders (Salamandridae). De kamsalamander wordt
ook wel 'grote watersalamander' genoemd. Deze salamander kan bijna
20 centimeter lang worden en omdat de soort ook in Nederland voorkomt
is deze soort de grootste inheemse amfibie.
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De mannetjes van de kamsalamander krijgen in de paartijd een grote
kam op de rug, waarvan de uiteinden met puntige en soms rafelige
uiteinden. Ze hebben een donkerbruin tot zwart lijf met veel kleine maar
duidelijke witte stipjes op de flanken en een oranje buik met zwarte
vlekken. Vrouwtjes zijn ook heel donker en hebben een gele buik met
zwarte vlekken. Vrouwtjes worden ook groter en ogen wat slanker. De
kamsalamander is, samen met de geelbuikvuurpad, de meest bedreigde
amfibie in Nederland.
De kemphaan
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Foto Marek Szczepanek
Tot de meest bedreigde weidevogels behoort de kemphaan. Deze
steltloper lijkt op de tureluur, maar de mannetjes hebben in de lente
halspluimen die ze als een kraag kunnen opzetten. Zo proberen ze
indruk op elkaar te maken. Op speciale terreinen (arena's) houden ze
schijngevechten. Die arena's liggen iets hoger dan het omringende
drassige weiland. De vochtige weiden waar ze de toernooien houden en
waar de vrouwtjes kunnen broeden, worden steeds schaarser.
Hagedissen worden zeldzaam

De zandhagedis leeft op de droge zandgronden zoals de heide en de
duinen. Vroeger was hij gewoon. Nu is hij van veel heidevelden
verdwenen. Ook in de duinen komt hij minder voor dan vroeger. Oorzaak
van de achteruitgang is vooral de recreatie. Hagedissen kunnen er niet
tegen vaak op hun zonplekjes te worden gestoord. Vooral loslopende
honden zorgen voor voortdurende onrust. Het talrijkst zijn hagedissen
nog in voor honden verboden natuurreservaten.
Jean Slijpen
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LANDGOED VLIEK EN OMGEVING
Landgoed Vliek heeft sinds enige tijd een nieuwe eigenaar:
Grouwels Monumenten BV. Vorig jaar is in opdracht van de nieuwe
eigenaar aan de zuidrand van het bosgebied, langs de weg naar
Waterval massaal gekapt. In het weiland ten zuiden van het kasteel
is gewerkt. In het bos ten oosten van het kasteel is ook gekapt. Wat
is er allemaal aan de hand? De informatieavond over
onderhoudswerkzaamheden en herinrichting van het landgoed
Vliek en omgeving, die IVN had georganiseerd op woensdag 4 april
was druk bezocht. De inwoners van Ulestraten voelen zich
betrokken bij Landgoed Vliek.

Visie
Grouwels is lid geworden van Bosgroep Zuid Nederland, een organisatie
van boseigenaren. Aan de Bosgroep is gevraagd een beheersvisie op te
stellen met het volgende uitgangspunt. “Behoud en verdere ontwikkeling
van natuurwaarden zijn het belangrijkste onderwerp op Landgoed Vliek.
Beleving van de natuurwaarden is – waar mogelijk – een tweede
doelstelling. Houtproductie dient enkel ter verhoging van de aanwezige
natuurwaarden.” Wat zouden wij vanuit de invalshoek van IVN nog meer
kunnen wensen?
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Waarde
Het landgoed behoort tot de ecologische hoofdstructuur en is na aanleg
van het ecoduct over de A2 van groot belang voor de verbinding tussen
de hellingbossen van Maasdal en Geuldal. De hoge natuurwaarde van
het gebied blijkt onder andere uit de aanwezigheid van de bijzondere
bodem met zijn bronnen, bijzondere planten, zoals verspreidbladig
goudveil, bijzondere en veel soorten vleermuizen, zoals franjestaart,
amfibieën, zoals mogelijk de vroedmeesterpad en veel dassen. Er is een
grote variatie aan bostypen.

Cultuurhistorisch is het ook een waardevol gebied met laanstructuren,
parkbeplanting en restanten van waterwerken.
Recreatief is het zeer aantrekkelijk door de grote variatie en
indrukwekkende bomen.
Beheer
Ter versterking van deze waarden worden op basis van bovengenoemde
visie maatregelen genomen. Om die reden is vorig jaar langs de
zuidrand van de Wijngaardsberg een deel van de bosrand gekapt en
ingeplant met struiksoorten om een mantel- en zoom vegetatie te
ontwikkelen. Een dergelijk gebied is voor bijvoorbeeld bepaalde vlinders
zeer belangrijk. Aan de westrand is bij een van de vijvers ook zo’n
biotoop gemaakt door aanplant. Niet alleen deze variatie naast elkaar
(verticale structuur), van bos tot lage begroeiing, wordt bevorderd, maar
ook de variatie onder elkaar (horizontale structuur), lagen in het bos van
kruidlaag, via struiklaag tot boomkroon. Uitheemse bomensoorten, zoals
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, worden verminderd, maar
bijzondere bomen worden vanwege cultuurhistorische en
belevingswaarde bewaard. Ook andere cultuurhistorische waarden,
zoals lanen, worden versterkt. Mede door het ringen van bomen wordt
gezorgd voor voldoende dood hout, omdat dood hout voor veel leven
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van belang is. Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling tot een natuurlijk
bos via geïntegreerd bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met
de natuur, recreatie en eventueel houtopbrengst.
Omgeving
Ook voor de omgeving van het hellingbos wordt vanuit een bepaalde
visie beheer verricht. In het natte gebied ten zuiden van het kasteel is het
riet verwijderd om te komen tot de vroegere vegetatie met dotterbloemen
en orchideeën. In het kader van de versterking van de ecologische
verbindingen komen er tunnels onder de weg tussen Ulestraten en
Humcoven, die geschikt zijn voor o.a. dassen en padden. Het gebied ten
westen van deze weg, dat eigendom is van de familie Curfs, wordt
eveneens door de Bosgroep beheerd vanuit een positieve visie in relatie
tot natuur, recreatie en cultuurhistorie.
Discussie
Ieder heeft zijn eigen visie en iedere visie leidt tot een ander beheer. Dat
bomen gekapt of geringd worden, dat de huidige situatie veranderd
wordt roept bij mensen negatieve reacties op. Maar als duidelijk wordt
waarom de maatregelen getroffen worden, dan kan dat leiden tot
positieve reacties. Ik denk dat we blij mogen zijn met de nieuwe
eigenaren van Vliek en omgeving en met (de hoofdlijnen van) het beheer
dat door Bosgroep Zuid Nederland wordt uitgevoerd. Als mensen
opmerkingen en vragen hebben, laat mij dat weten. De heer Truijen van
de Bosgroep heeft uitdrukkelijk gevraagd om reacties. Indien gewenst
zullen we nog vaker een informatieve bijeenkomst organiseren, mogelijk
in de vorm van een excursie in het gebied.
Wim Derks,
wimelsderks@hotmail.com
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NATUURLIJKE VERFSTOFFEN – DEEL 2: ROOD
Dit is het tweede deel van mijn serietje over natuurlijke verfstoffen
voor textiel. In het eerste deel stond een klein stukje textiel
geschiedenis maar het ging vooral over de kleur blauw. Het
verrassende bij blauw was, dat deze kleur uit allerlei planten werd
gewonnen maar dat het uiteindelijk steeds indigo is wat men uit die
planten haalt. Bij rood ligt dat heel anders. Planten, slakken, luizen
en korstmossen zijn allemaal leverancier geweest van de kleur rood
en het was zeker niet ieder keer dezelfde chemische stof.
Het volmaakte rood
“Het volmaakte rood” is de titel van een boek van Amy Butler Greenfield
uit 2005. Dit boek behandelt niet echt de hele geschiedenis van rode
verfstoffen; het gaat vooral over het rood uit schildluizen. Dat is
waarschijnlijk inderdaad het mooiste natuurlijke rood dat we kennen
maar daar een heel boek over schrijven van ruim 300 pagina’s met 27
pagina’s noten en 20 pagina’s literatuurverwijzingen! Het laat in ieder
geval zien hoe belangrijk wij verfstoffen eigenlijk vinden en zeker rood.
Mooi diep rood was in de oudheid moeilijk te vinden en dus zeer
kostbaar en dus de kleur van koningen, keizers, vorsten. Ofschoon,
soms werd het zelfs die te dol. Het verhaal gaat dat de Romeinse keizer
Aurelius zijn vrouw een rood zijden gewaad weigerde, omdat dat gewaad
zijn gewicht in goud kostte!
Het oude rood
Het oudste rood is waarschijnlijk rode oker, een kleisoort die al in de
steentijd werd gebruikt om lichamen (dood en levend) te kleuren en die
de Cro-Magnon mens gebruikte voor zijn rotsschilderingen. Voor textiel
is deze klei niet geschikt. Dan verlopen er vele eeuwen waarin
waarschijnlijk met allerlei stoffen werd geëxperimenteerd maar waarover
we heel weinig weten.
Uit Bijbelse tijden zijn er berichten over een rode kleurstof die ze uit
insecten, uit schildluizen, haalden. Naar alle waarschijnlijkheid werd de
kleurstof bedoeld die nu karmijn of scharlaken heet en die gehaald werd
uit de kermes schildluis (Kermes ilicis). Dit is een schildluis die leeft op
een groenblijvende eik rond de Middellandse Zee, die dan ook kermes
eik wordt genoemd (Quercus coccifera). Dit geeft mooi rood met een
tikkeltje blauw erin, een beetje richting paars.
Het beroemdste rood, vaak ook purper genoemd, het rood dat de
Romeinse keizers droegen, komt van een klein zeeslakje. Waarschijnlijk
zijn de Phoeniciërs, beroemde de zeevaarders uit het tegenwoordige
Libanon, de ontdekkers van “purper uit Tyrus”. Dit rood is meestal ook
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niet zuiver rood, het heeft meestal iets blauw, soms zelfs veel afhankelijk
of je precies het goede slakje hebt. Het slakje (Murex brandaris) leeft
aan de kust, wordt een paar centimeter groot en je hebt er zo’n 8000
nodig voor 1 gram zuivere kleurstof! Dus dat schiet niet echt op evenmin
als bij de schildluis.

Uit dezelfde tijd stamt het rood uit korstmossen. Dit wordt wel het purper
voor arme mensen genoemd: het is minder fel rood, meer naar roze en
lila en het is ook niet helemaal lichtecht. Welke korstmossen precies zijn
gebruikt is niet duidelijk, maar waarschijnlijk meerdere soorten
waaronder Rocella tinctoria. Deze korstmos wordt nog steeds gebruikt
voor het maken van lakmoes, een kleurstof die in een zure omgeving
rood is en in een alkalische blauw. Deze kleurstof werd ook wel gebruikt
om het kostbare purper te vervalsen of wat netter: eerst de stof verven
met deze relatief goedkope kleurstof dan had je minder nodig van het
dure purper.
Rood uit meekrap
In de Middeleeuwen waren in West-Europa de oude technieken om rood
te maken vergeten. Rond 1200 introduceerde een Florentijn opnieuw het
rood uit de korstmossen. Waarschijnlijk had hij de techniek in het
Midden-Oosten geleerd maar hij wist de methode goed geheim te
houden en werd er hij zeer rijk door. Maar langzaam kwam in Europa
een techniek op die ook al veel ouder was, maar die nooit op grote
schaal was toegepast: rood winnen uit de plant meekrap (Rubia
tinctorum). Meekrab is afkomstig uit het oostelijke Middellandse
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Zeegebied en hier en in de omliggende landen ingevoerd. Men zei dat
de beste meekrap in Europa uit Zeeland kwam en enige eeuwen is het
een zeer belangrijke teelt geweest in Europa in het algemeen en
speciaal in Zeeland en om onduidelijke redenen ook rond Tiel. Volgens
de Oecologische Flora
kan men in Zeeland en
rond Tiel nog steeds
verwilderde planten uit
deze teelt tegen komen.
Meekrab is een
sterbladige en verwant
aan onze walstro
soorten. De bloemetjes
zijn klein en gelig groen.
Voor de winning van de
kleurstof is de wortel
nodig. Deze is pas na
drie jaar groot genoeg
om geoogst te worden.
Daarna krijg je een
bewerking die wel wat
lijkt op de bewerking om
indigo te krijgen. In de
wortel van de meekrap
zit niets roods. Drogen,
fijnmaken en gisten zijn
nodig om de kleurstof vrij
te maken en die kleurt
dan rood in een
alkalische oplossing die
gebruikt kan worden om
textiel te verven en die
bekend stond als Turks
rood.
Insecten leveren weer rood
Van de Middeleeuwen tot in de 19e eeuw was meekrap de belangrijkste
leverancier van rode verfstof voor textiel. Daarnaast waren er nog
andere verfstoffen die natuurlijk een iets andere kleur rood hadden, maar
die ook duurder en dus chiquer waren. Een plantaardige soort kwam van
roodhout of Brazielhout. Deze kleurstof zit in het hout van een boom en
werd al in de vroege Middeleeuwen met karvanen uit India en Ceylon
aangevoerd. Na de ontdekking van Amerika, ontdekten de Portugezen
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dat in het huidige Brazilië veel bomen voorkwamen die verwant waren
aan de roodhout leveranciers (Caesalpinia echinata). Brazilië werd dan
ook naar het hout genoemd, niet anders om, en grote hoeveelheden
Brazielhout werden naar Europa verscheept en hier geraspt. Dat raspen
gebeurde vaak door misdadigers die in de gevangenis voor straf dit hout
moesten raspen. Het eerste rasphuis werd in Nederland in Amsterdam
gesticht in 1596.
In 1464 introduceerde paus Paulus II het kardinaals rood dat moest
worden gemaakt van de kermes luis. Een dure techniek die men
blijkbaar weer tot leven had gewekt om de kardinalen iets speciaals te
geven.
Maar veel last had de
meekrab cultuur niet van
deze technieken die
blijkbaar toch te duur
waren of minder lichtechte
verf leverden. Meer
concurrentie kwam er van
een schildluis die uit
Amerika afkomstig was: de
cochenille luis (Dactylopius
coccus). Deze schildluis is
inheems in Mexico en
Zuid-Amerika en is
verwant aan de Europese
kermes luis. De cochenille
luis leeft op de opuntia
cactussoorten: grote
cactussen vaak
opgebouwd uit 20-30 cm
grote bladschijven met
prachtige gele of oranje
bloemen. De vruchten
worden gegeten als
cactusvijgen. De
vrouwelijke cochenille luis
zit haar hele leven als een wit, grijzig vlekje op de cactus. Ze beweegt
nauwelijks en uit haar eitjes ontstaat langzaam een kleine kolonie om
haar heen. Alles is grijzig wit en wat pluizig. Rood valt er niet te
bekennen …. tot je een luisje dood drukt, dan heb je plotseling een
prachtig rood druppeltje “bloed” op je hand: het karmijn. Dit is het
“volmaakte rood” uit de titel van het boek.
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Van geheimzinnige rood tot E120
De Spanjaarden leerden het rood uit de schildluis kennen via de
Indianen in Mexico. Eeuwenlang wisten ze geheim te houden waar het
vandaan kwam. Geleerden in Europa dachten vaak dat het een mineraal
was, sommigen meenden dat het plantaardig was. Anthonie van
Leeuwenhoek, de uitvinder van de microscoop, meende onder zijn
microscoop allemaal kleine zaadjes te zien wat betekende dat de
oorsprong plantaardig zou zijn.
Pas in 1776 ontdekte de Fransman Nicolas-Joseph Thiery de Menonville
dat een luis op de cactus de producent was. Korte tijd later konden de
Spanjaarden het monopolie niet meer vasthouden want in verschillende
landen rond de Middellandse Zee werden cactusplantages aangelegd
met luizen. In sommige landen zijn de resten daarvan nog te zien als
verwilderde cactussen. In ieder geval op de Canarische Eilanden zitten
de luizen er nog op.
Want meekrap en cochenille eindigden op dezelfde manier als de wede
en indigo: in de chemische fabriek. De kleurstof van meekrap werd rond
1900 exact nagemaakt en daarmee eindigde de meekrap teelt en kreeg
de cochenille een zware klap. Maar cochenille verdween niet helemaal
want ofschoon men het wel kan namaken, maken de luizen het
goedkoper. Dus leveren de diertjes nu geen textielverf meer maar E120
zoals op de etiketten staat van producten als Campari, lipstick, rouge,
vruchtensap, ijsjes etc.
Sinds kort proberen een aantal boeren bij Bergen op Zoom ook weer
meekrap te telen in de hoop er een markt voor te vinden.
Jan van Dingenen
jvdingenen@home.nl
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Op de site www.uilen.org kunnen we lezen, dat Friesland niet meer de
aanvoeder is van de provincies met het grootste aantal broedende
kerkuilenparen. Dat is in 2006 Gelderland geworden met een aantal van
559 tegen 515 voor Friesland.
Friesland leidt wel nog met een eerste plaats voor kerkuilendichtheid.
Uit Nature het volgende bericht: Paleontologen uit Amerika hebben in het
Argentijnse Patagonië de grootste schedel van een vogel (tot dusver)
gevonden. De fossiele schedel is zo’n 15 miljoen jaar oud en is ruim 70
cm groot met een snavel van 46 cm lang.
Daaruit kan men afleiden dat de vogel zo’n 3 meter lang is geweest.
In The American Naturalist lezen we, dat onderzoekers van de
Universiteit van Amsterdam en van Mainz een directe relatie hebben
gevonden tussen de vleugellengte van de diverse grasmussen en de
omvang van hun verspreidingsgebied.
Ze bestudeerden 26 soorten grasmussen die leefgebieden bestrijken die
zeer beperkt zijn of meerdere continenten omvatten. Grasmussoorten
met lange, puntige vleugels zijn meer over de aardbol verspreid dan
soorten met korte, meer afgeronde vleugels.
Sovon meldt een stijging van het aantal broedparen ijsvogels. Waren er
10 jaren geleden nog maar 150 broedparen in Nederland, nu is dat
aantal opgelopen tot zo’n 400 broedparen.
Men schrijft dat toe aan de relatief warme winters van de afgelopen
jaren.
Tot slot een leuk verhaaltje van de Daily Mail in Engeland. Daar had een
veerpont tussen Falmouth en St. Mawes in Carnwall twee vaste gasten,
die gratis meereisden. Het ging om twee steenlopers, die zich elke dag
naar St. Mawes lieten “brengen”. Daar gingen ze de hele dag foerageren
en vervolgens namen ze de laatste veerpont terug. Hun gevoel voor
timing (zie artikel wintereditie 2006) zorgde er wel voor, dat ze steeds op
tijd waren.
Als dat geen effectief gedrag is ……. Je kunt niet echt van
verstekelingen spreken, want het illegaal meereizen, daar deden ze niet
geheimzinnig over.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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JAARPROGRAMMA JEUGD IVN 2007-2008
8 september 2007. Vertrek vanaf Meerssen.
Activiteit: Monumentendag.
In de omgeving bezoeken we een molen of boerderij of watertoren of iets
anders.
Wat we gaan bezoeken wordt nog bekend gemaakt.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen

13 oktober 2007. Vertrek vanaf Ulestraten.
Activiteit: Paddestoelen
In de bossen rond Ulestraten gaan we op zoek naar paddestoelen.
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten

10 november 2007. Vertrek vanaf Meerssen.
Activiteit: Heksen en bezoek aan de hut
In de bossen rond Meerssen gaan we op zoek naar heksen.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen

8 december 2007. Vertrek vanaf Ulestraten.
Activiteit: Proefjes doen.
In D’n Haamsjeut worden proefjes gedaan. Een activiteit die we al vaker
gedaan hebben maar nu gaan we weer andere proefjes doen.
Plaats D’n Haamsjeut Ulestraten

12 januari 2008. Vertrek vanaf Meerssen.
Activiteit: Bezoek grotwoningen
We gaan kijken hoe mensen vroeger in mergelwoningen leefden.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen

9 februari 2008. Vertrek vanaf Ulestraten.
Activiteit: Sporen
In de bossen rond Ulestraten gaan we op zoek naar sporen.
Plaats D’n Haamsjeut Ulestraten
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8 maart 2008. Vertrek vanaf Meerssen.
Activiteit: opschoonactie
Rond Meerssen gaan we de natuur schoonmaken. Alle rommel
opruimen die de mensen hebben achtergelaten. Dit doen we omdat dit
slecht is voor de dieren.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen

12 april 2008. Vertrek vanaf Ulestraten.
Activiteit: Bijen
De imkers geven uitleg over het leven van de bijen en wat de imker
allemaal doet.
Plaats D’n Haamsjeut Ulestraten

10 mei 2008. Vertrek vanaf Meerssen
Activiteit: Natuurspel en bezoek aan de hut
In de bossen rond Meerssen gaan we samen leuke spelletjes doen die
met de natuur te maken hebben.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen

14 juni 2008. Vertrek vanaf Ulestraten.
Activiteit: Boswandeling in Geulle
Eerst een wandeling in de bossen en dan samen met de ouders gezellig
bij elkaar komen in D’n Haamsjeut om het jaar af te sluiten onder het
genot van koffie en thee.
Plaats D’n Haamsjeut Ulestraten
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 20 juni:
Late avondwandeling
Onderwerp: avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 uur kerk Ulestraten.
Info: 0473 – 3643740
Woensdag 4 juli:
IVN-Avond
Film: “Een ongemakkelijke waarheid” (Al Gore)
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644248
Woensdag 1 aug.:
IVN-Avond avondexcursie
Onderwerp: Op pad met de Valkenier
Alleen leden! Max. aant. Deeln.; vooraf aanmelden! Info: 043 - 3644248
Woensdag 5 sept.:
Thema avond “Vakantievaria”
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
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
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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
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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