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VAN DE BESTUURSTAFEL
In de wintereditie van onze Haamsjeut sprak ik mijn ongerustheid uit
omtrent het feit dat natuur- en milieu geen hot-item waren tijdens de
verkiezingscampagne. Nu, na de totstandkoming van een nieuw kabinet,
blijkt er veel aandacht te zijn. Zelfs een minister voor milieu. In het
regeerakkoord zijn veel pagina’s gewijd aan natuur en milieu. Laten wij
hopen dat deze beloften waarheid zullen worden. Veel beloven doet
immers de dwaas in vreugde leven! Natuur- en milieuorganisaties dringen
al jaren aan op een duurzaam beleid. Vaak waren zij de zogenaamde
geiten-wollen-sokken-dragers. De Don Quichottes met hun windmolens.
Er is onlangs een rapport verschenen dat aangeeft dat wij mensen de
schuld van aantasting van natuur en milieu zouden zijn. Dat is wat men
noemt een open deur intrappen. Daar was echt geen duur rapport voor
nodig. Wel wordt nu wereldwijd gesproken over duurzaamheid etc. Ook
steeds meer politici erkennen dat er sprake is van een grove aantasting
van natuur en milieu en ook van ontvolking in onze contreien (p.m. de
presentatie van W.Derks).
Bescherming van natuur en milieu
Het is een taak van ons allen. Vandaar hier toch een oproep om ons mee
te helpen tijdens onze jaarlijkse opschoonactie( zaterdag 17 maart a.s.).
En laat het natuur- en milieubewustzijn zich niet tot een dag beperken,
maar ga hier altijd bewust mee om.
Ook de boomfeestdag zal dit jaar anders geprogrammeerd worden. Vorig
jaar deelde de toen kersvers benoemde burgemeester mee dat hij het
I.V.N. en de scholen er meer bij wou betrekken. Inmiddels hebben wij
reeds contact met de gemeente gehad en zal het een en ander gestalte
krijgen. Er is ook sprake van serieus overleg in de Groen- en
Milieucommissies met de gemeente. En dat mag ook eens gezegd
worden!
De jaarvergadering verliep wederom in een prettige sfeer. Bestuur en
werkgroepen presenteerden hun jaarverslagen (zie elders in deze
Haamsjeut), onze jubilarissen werden gehuldigd. Na het officiële gedeelte
volgde nog een leuke dia-quiz van Fred Erkenbosch. Het was kijken of
kijken met oog voor details, een wereld van verschil!
Inmiddels is onze cursus Amfibieën en Reptielen gestart.
De presentatie van de wildbeheerseenheid was voor veel aanwezigen een
eye-opener, er was begrip voor beider standpunten. Het blijft echter een
controverse. Ook bij hen is sprake van kaf onder het koren. Beide heren
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echter behoren naar mijn mening tot het serieuze genre betreffende
wildbeheer. Het bleek duidelijk uit hun presentatie in “het hol van de
leeuw”, ons verenigingslokaal.
Er staan weer dia-presentaties, films, wandelingen etc .op het
programma. Kortom volop activiteiten. Ook zijn een Gps-systeem, een
nieuwe boiler, glazen en serviesgoed aangeschaft. Bestuursleden en
werkgroepcoördinatoren hebben het verenigingslokaal grondig gepoetst.
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

Jubilarissen op de jaarvergadering – januari 2007
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IMPRESSIE:
JAARVERGADERING IVN-ULESTRATEN OP 19-1-2007
Een jaarvergadering bij IVN-Ulestraten is altijd iets bijzonders. Onze
voorzitter Frans doet, zoals het hoort, verslag van het afgelopen
verenigingsjaar en blikt vooruit naar het volgende jaar. Successen
worden aangehaald; afgeronde cursussen geëvalueerd en nieuwe
cursussen aangekondigd. Ondertussen genieten de aanwezigen van
koffie, thee en Limburgse vlaai! Op zo’n avond vertellen alle
werkgroepen over hun activiteiten en het valt dan weer eens op
hoeveel mensen, vaak onzichtbaar, namens IVN actief zijn. Hierover
kunt u elders in deze Haamsjeut meer lezen. Natuurlijk komt de
financiële staat van IVN ter sprake en de samenstelling van het
bestuur. Nieuwe leden worden verwelkomd en dit jaar waren er ook
weer de nodige jubilarissen die in het zonnetje zijn gezet. En de
traditionele gratis loterij met leuke prijzen ontbrak uiteraard ook dit
jaar niet!
Na de pauze brachten de foto’s van Fred met technische assistentie van
Jean ons in verwarring……. Eerst liet Fred ons een foto zien met een
onderdeeltje van een gebouw of landschap en de volgende foto toonde
het totale beeld. Tussen de twee foto’s in mochten de aanwezigen raden
wat ze op de tweede foto zouden gaan zien. Een voorbeeld: op foto 1
zagen we ’n mooi onderdeel van de Centenkapel en op foto 2 zagen we
de kapel compleet. Een close-up krijgt een heel andere dimensie en is als
onderdeeltje van die kapel nauwelijks te herkennen. Zo waren er talloze
voorbeelden. Fred blijkt een specialisatiecursus fotografie te volgen. Het
leuke is dat wij er van mogen meegenieten. Zeer verrassend!
Na het officiële gedeelte is er tijd voor anekdotes, moppen, grappen en
grollen onder het genot van spijs en drank.
Als u dit leest en u was bij de jaarvergadering aanwezig dan zult u zich de
goede sfeer en gezelligheid weer herinneren. En voor iedereen die niet
aanwezig was: u weet na het lezen van deze impressie wat u hebt gemist!
Maar op zo’n bijeenkomst is er ook tijd en aandacht voor kritische
opmerkingen en terechtwijzingen, wat vooral gebeurt tijdens het informele
gedeelte! Want………
In de Winterhaamsjeut (blz.10) was te lezen: “De hoornaarwesp is van de
wespenfamilie de grootste en nestelt zich meestal in holle bomen.
Hoornaarwespen zijn rovers en kunnen grote insecten aanvallen. Ze zijn
schuw en steken maar zelden”.
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Als wij zoiets lezen in D’n Haamsjeut nemen wij dat zonder meer aan van
de schrijver. Deze stelligheid werd op de jaarvergadering helemaal
onderuit gehaald door de ervaring van de werkgroep VENEL…….
Er is over gedebatteerd en gediscussieerd. De meningen waren verdeeld
en de gemoederen liepen hoog op! Maar de tijd heelt alle wonden: hoe
later het werd, hoe meer we uitkwamen op één algemene eindconclusie,
daarbij min of meer geholpen door Bacchus! De gevleugelde woorden van
dit gezellig en zinvol samenzijn waren: “De hoornaar is een zeer
vreedzaam dier!”
Na het lezen van het verhaal hieronder kunt u zelf uw mening vormen.
De werkgroep VENEL van IVN zorgt voor het onderhoud van de
fruitbomen in de boomgaard van WML in Waterval. Ook vorig jaar waren
de ijverige heren Wim en Jo weer enthousiast aan het snoeien. Het was
een mooie warme dag en de zon stak behoorlijk op hun kalende hoofden.
Eigenwijs als ze zijn, hadden ze de goede raad van hun vrouwen, “Doe
een pet op, je verbrandt helemaal”, allebei in de warme wind geslagen.
Ze snoeiden vakkundig de bomen en waren bijna klaar. “Deze laatste nog
wat fatsoeneren” zei Wim tegen Jo, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd
veegde. “Oké,” zei Jo en hij keek naar een tak van de oude appelboom.
Gebroederlijk zetten ze er de zaag in en toen gebeurde het: de tak brak af
en kwam terecht op de grond. Onmiddellijk steeg er een gezoem op, een
gele wolk kwam uit bodem! Een seconde keken de mannen elkaar
vragend aan maar toen voelden ze iets vreemds: geel-zwarte
helikoptertjes kwamen neer op hun hoofd en gebruikten hun schedels als
landingsbaan!
De VENEL-ers gooiden hun gereedschap weg, zwaaiden met armen en
benen en renden zo hard en zo snel als hun benen hen konden dragen.
Onder het rennen begonnen ze zich uit te kleden; hun kledingstukken als
een spoor achter zich latend. Ze werden achtervolgd door de gele wolk en
hun onheilspellende gezoem! HOORNAARS!
Uiteindelijk kwamen de snoeiers thuis, bloot en onherkenbaar door de
vele steken. Na een behandeling op de spoedeisende hulp bij het AZM
konden ze, bekomen van de schrik, weer richting Ulestraten. ’s Avonds
hebben ze al sluipend hun gereedschap in de boomgaard opgehaald.
Die ene zin over hoornaars in de Winterhaamsjeut, gecombineerd met de
ervaringen van Wim en Jo, heeft de sfeer op de IVN-jaarvergadering
bepaald en gezorgd voor saamhorigheid, deskundigheid, gezelligheid en
aangeschoten lolligheid! De handen zijn ineengeslagen en er werden
bindende afspraken gemaakt! Die nu gepubliceerd worden zodat men ze
niet zal vergeten!
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 Bij iedere publicatie over de hoornaar moet er vanaf nu als volgt
gepubliceerd worden:
De hoornaar is een zeer vreedzaam dier, mits men 5 meter afstand
houdt van het nest.
 Wim en Jo dragen moeten altijd een helm dragen bij de
snoeiwerkzaamheden. Aanschafkosten declareren bij IVN; valt onder
ARBO-wetgeving!
 De werkgroep VENEL heeft veel hulp aangeboden gekregen.
 Jan van Hinsbergen inspecteert vooraf de locatie, daarbij omringd door
rookgordijnen en gekleed in imkerpak.
 Els Carboux zorgt voor de EHBO doos met extra materialen tegen
insectenbeten.
 Fred Erckenbosch legt alles vast op de gevoelige plaat.
 Jean Slijpen schakelt L1 in om aandacht te vragen voor deze
happening.
 Leo Kurvers zorgt voor stemmige arbeidsvitaminen.
 Frans Passier houdt het totale overzicht en bestuurt de bezemwagen.
 Ondergetekende zorgt voor een goed gevulde picknickmand met een
dröpke.
Alle hulp is welkom; aanmelding bij Jo Frenken.
Uiteraard moet iedereen ruim op tijd op de hoogte worden gebracht van
datum, tijd en locatie van de snoeiactiviteiten.
Graag tot ziens bij de werkgroep VENEL en volgende Jaarvergadering
van IVN-Ulestraten.
LIMERICK 1
Twee IVN-ers uit Ulestraten
die konden het snoeien niet laten.
Ze stootten op een hoornaarnest,
de gevolgen waren funest.
Wat zijn ze die beesten gaan haten!
LIMERICK 2
De heren van de werkgroep VENEL
zaagden in de wei van WML.
Veel hulpkreten werden geslaakt
toen ze een hoornaarnest hadden geraakt.
Ze kwamen thuis met een lek gestoken vel.
Els Derks-van der Wiel
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VERSLAG van de activiteiten binnen de
WERKGROEP “Afdelingsblad en Publicaties” in 2006
Het bestuur vraagt jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering, de
coördinatoren van de diverse werkgroepen om een beknopt verslag
te maken van de in het voorbije jaar verrichte activiteiten, zo ook van
onze werkgroep.
Zoals de werkgroepnaam al aangeeft is het vervaardigen van ons aller
afdelingsblad D’n Haamsjeut een van de belangrijkste taken voor de
werkgroepleden.
Jos Smeets en Jan van Dingenen hebben het afgelopen jaar weer grote
betrokkenheid en inzet getoond bij het tot stand brengen van de, met het
wisselen van de seizoenen, verschijnende edities. Liefst 162 pagina’s
tekst en illustraties zijn er in 2006 weer in de boekjes verwerkt!
Hier gaat heel wat e-mailverkeer aan vooraf; gelukkig is fysieke afstand
Ulestraten – Liempde vice versa vandaag de dag geen enkel probleem.
Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats, ook voor de schrijvers
van al die artikelen!
Verdere activiteiten zijn het vervaardigen van een aantal flyers. Denk hier
aan het Activiteitenprogramma, de informatieflyer met aanmeldingsformulier en als extra in 2006 de flyer “Water in Overvloed”.
Als coördinator van de club hou ik me verder bezig met het verzorgen van
publicaties en persberichten als aankondiging van onze activiteiten. In
2006 waren dat zo’n 32 publicaties. Deze worden afhankelijk van de aard
van de activiteit geplaatst in de lokale en/of regionale week- of dagbladen.
Tot slot: ook het up to date houden van onze internetsite
www.ulestraten.ivn-limburg.nl en deelname aan het Beco – overleg
behoren tot het takenpakket.
Al met al kan de werkgroep met voldoening terugblikken op het jaar 2006!
Wij hopen dat jullie ons ook in 2007 weer van voldoende “input” voorzien.
Jean Slijpen,
Coördinator Werkgroep Afdelingsblad & Publicatie.
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JEUGDGROEP IVN MEERSSEN/ULESTRATEN
JAARVERSLAG 2006
Er wordt in de Jeugdgroep gewerkt volgens een afwisselend
programma dat eenmaal per jaar door de Werkgroep Jeugd wordt
opgesteld. In deze Werkgroep Jeugd hebben zitting: Els en Wim
Derks, de coördinatoren en de groepsleiding van de Jeugdgroep. De
Jeugdgroep is een samen-werkingsverband tussen IVN Ulestraten en
IVN Meerssen. Wij draaien nu voor het derde jaar met groot succes!
Leo Teheux is de coördinator van de IVN Ulestraten, Jeanne Lam is
de coördinator van IVN Meerssen. De bijeenkomsten vinden
afwisselend plaats in Ulestraten en Meerssen.
De Jeugdgroep komt op de tweede zaterdag van de maand bij elkaar.
Elke groepsbijeenkomst is een feest! De kinderen zijn erg enthousiast en
leergierig. Wij beschouwen de Jeugdgroep als zeer belangrijk om de
kinderen warm te maken voor de natuur! Er is altijd een educatief en
recreatief gedeelte. Wij gaan veel de natuur in. Dit spreekt de kinderen
ook het meest aan.
De uitwerking en voorbereiding van het programma gebeurt door de
coördinatoren. Ook wordt er in de week voor elke bijeenkomst een
persbericht in de Geulbode geplaatst. Van de ouders ontvangen wij
enthousiaste reacties.
Buiten de vaste begeleiding wordt er geregeld een beroep gedaan op
andere gidsen en specialisten wat betreft de inhoud van het programma.
Het programma van de Jeugdgroep is zeer gevarieerd. Meestal proberen
wij de activiteiten aan het jaargetijde te koppelen. Er is een natuurlijk
verloop onder de groep, met een vaste kern van zo’n 25 kinderen, tussen
8 en 12 jaar.
Door beide secretariaten is een brief verzonden aan de ouders om de
kinderen lid te maken bij één van de twee IVN’s. Het lidmaatschapsgeld
voor de IVN-Jeugdgroep bedraagt 5 euro per jaar.
Helaas hebben wij in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een
van onze groepsleidsters Lillian Smit, die er mee stopte. Lilian nogmaals
hartelijk dank voor je inzet gedurende twee jaar!
Om een gedegen kwaliteit van begeleiding te waarborgen zijn voor deze
groepsgrootte 5 actieve begeleiders een must! Mensen die belangstelling
hebben kunnen reageren bij Jeanne Lam of Leo Teheux.
Wij zijn nu in het derde jaar en de IVN Jeugdgroep Meerssen / Ulestraten
loopt als een trein en is niet meer weg te denken!
Jeanne Lam
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EERSTE KERSTDAG: GEEN VREDE OP AARDE
Op eerste kerstdag zaten Riekie en ik aan het raam naar buiten te
kijken. Achter ons huis ligt een wijd komvormig, langzaam naar
beneden glooiend droogdal met weilanden. Een van de weilanden
met schapen is van Angeline Claus. De schapen lopen er al jaren.
Het zullen niet steeds dezelfde zijn want ook in schapenfamilies heeft
de natuurlijke doorstroming plaats van geboren worden, groot
worden en alles wat daarna kan gebeuren tot en met slachthuis toe.
De schapen van Angeline gedragen zich helemaal in de geest van het
kerstverhaal, heel vredig, trouw en braaf. Zij doen niemand kwaad en
leven in vrede met een echtpaar zwarte kraai dat het weiland al jaren
als pleisterplek heeft.
Het echtpaar kraai
Zwarte kraaien zijn grote zwarte vogels, even zwart en bijna even groot
als de roeken met één verschil: bij de zwarte kraai is de snavel niet grijs
maar zo zwart als het verenkleed . Een koppel zwarte kraai vormt een
echtpaar voor het leven. Dat is mooi om te zien. De kraaien zijn altijd met
hun tweeën bij elkaar. Ze huppelen links en rechts door hun weiland, alles
pikkend wat er maar te eten valt, maar blijven zichtbaar voor elkaar
binnen een straal van enkele tientallen meters.
Bij leven eeuwige trouw dus. Als kraaien mensen zouden zijn geweest,
waren ze door het Vaticaan al lang de hemel in geprezen!
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Een fladderpartij
Plotseling gebeurt er iets in het naar beneden glooiende weiland. Het
duurt even voor we überhaupt beseffen dat er iets gaande is, afwijkend
van normaal. De twee kraaien buitelen al vliegend over elkaar heen in
neerwaartse vliegrichting. Na enkele tientallen meters vlucht wordt ons
duidelijk dat er nóg een vogel mee doet. Niet con amore. Het is een
donkere buizerd die van alle kanten door de kraaien, al vliegend,
bekropen wordt. De buizerd zit in de pikkenhoek en probeert zo goed als
mogelijk een kleine bossage te bereiken. Dat lukt. De buizerd duikt ergens
tussen de takken in en kan van de ergste schrik bekomen. Maar veel rust
is hem niet gegund. De kraaien zitten met hun tweeën in een notenboom
en krassen uit volle macht richting bossage. Bij iedere kras-uit-volle-borst
gaat de kraaienkop vijf centimeter naar voren en wordt de laatste adem uit
het lijf geperst.
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Nog erger.
Terwijl de buizerd met kloppend hart tussen de struiken zit te wachten op
betere tijden hebben ook andere lokale bewoners bemerkt dat er iets aan
de hand is. Een echtpaar Vlaamse gaai is ten tonele verschenen en
begint driftig heen en weer te vliegen, krijsend richting struikgewas. De
Vlaamse gaaien hebben nog geen bril nodig. Vanaf het eerste moment
weten ze: daar zit de indringer en daar moeten we onze energie op
richten! Andere vogels die in fysieke omvang wat lager in rangorde zijn,
vliegen verschrikt alle kanten uit, weg van de plek des onheils. De buizerd
wordt zenuwachtig van zoveel verbaal snavelgeweld en begint rond te
fladderen, op zoek naar een nog betere beschutting. Onbegonnen werk.
Familie kraai en gaai wijken geen moment uit de buurt waar de buizerd zit
of vermoed wordt.
De reddende engel.
In al die consternatie gebeurt er iets vreemds. Plotseling duikt er een
‘vliegbeeld’ vanachter een haag naar beneden. Het gebeurt zo
onverwacht dat we aanvankelijk niet in de gaten hebben wat er gebeurt.
Er schuift iets voor je ogen langs en in enkele tellen realiseer je je wat er
gaande is. Een grote buizerd, maar deze keer een exemplaar met veel wit
onder de vleugels, duikt majestueus in een brede glijvlucht naar beneden,
tussen de bomen door; enkele vleugelslagen en in een sierlijke, brede
bocht glijdt de vogel richting bos. De aanvallers van de donkere buizerd
zijn perplex. Een van de kraaien wil wel nog enkele keren krassen maar
na een signaal van zijn compaan-kraai is hem of haar duidelijk:
opkrassen. Ook de Vlaamse gaaien geven niet langer thuis en verdwijnen
in het bos. Zo plots als het gekrakeel is begonnen, zo onverwacht is ook
weer de stilte teruggekeerd.
Afloop.
Na alle drukte rond zijn persoon is de donkere buizerd blij dat het weer
rustig is geworden. Hij wipt uit het bosje, zit een tijdje op de grond en kijkt
rond als wil hij zeggen: tjonge, wat had ik nu toch aan mijn fiets. Vandaag
heeft hij noodgedwongen nog eens les twee uit de vogelwereld
gerepeteerd: pas op en wees attent in het territorium van een andere
(grote) vogel. Nog even en hij is verdwenen. De schapen van Angeline
Claus lopen nog altijd vredig in hun weiland. Het echtpaar zwarte kraai
schuift aan bij de schapen en gaat soorttrouw weer op zoek naar emelten.
Na alle spektakel toch nog een vredige kerstsfeer.
Paul Notten, Moorveld.

12

JAARVERSLAG WERKGROEP AMFIBIEËN
Zoals al enkele jaren gebruikelijk zijn er ook in 2006 tijdens de paddentrek
borden geplaatst bij de Groenstraat en in Waterval.
In Waterval zijn padden, kikkers en salamanders van de weg geraapt en
met emmers naar de poelen in de Raarslakweg gebracht. Er wordt
contact onderhouden met de familie Vleugels in Schietecoven die de
paddenborden plaatsen in hun buurt.
Waarnemingen van roepende Vroedmeesterpadden in Waterval zijn
doorgegeven aan het platform Vroedmeesterpad en Geelbuikvuurpad,
waarvan de vergaderingen
worden bijgewoond.
Voor een klas van
basisschool de Triangel is
een les verzorgd in het IVNlokaal.
Er is een cursus amfibieën
gegeven voor IVN-Eys, die
liep van najaar 2005 tot in
voorjaar 2006. In 2007 zal
voor IVN-Ulestraten een
cursus gegeven worden.
We hopen dat amfibieën de poelen bij de waterbuffers in Waterval gaan
bevolken. Speciaal hopen we op de vroedmeesterpad. Als u kijkt zult u in
de waterbassins gestapelde muurtjes kunnen zien. Die zijn speciaal
aangelegd voor de vroedmeesterpad, want die zorgen ervoor dat het
landbiotoop voor deze padden wordt verbeterd.
Wim Derks
wimelsderks@hotmail.com
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METEN IS WETEN: DE AVIFAUNA VAN LIMBURG
Wanneer we over vogels praten, dan worden er nog wel eens
stellingen geponeerd, waarbij intuïtieve argumenten een sterke rol
spelen. Bijvoorbeeld: “Het gaat goed met de vogels; ik zie zoveel
eksters, kokmeeuwen en blauwe reigers.” Of in de trant van “In mijn
tuin zie ik regelmatig weer huismussen; die staan ten onrechte op de
Rode Lijst.” (Rode Lijst is de lijst van bedreigde vogel-soorten,
opgesteld na uitgebreide tellingen).
Globale waarnemingen leveren slechts globale gegevens op en dan
put men uit ervaringen, die een mozaïekachtig geheel vormen maar
waar de samenhang aan ontbreekt. Dit in tegenstelling tot een
verzameling van uitzonderlijk veel waarnemingen, via een
gestructureerd netwerk verkregen en op een professionele manier
geïnterpreteerd, ik bedoel hier intensief ornithologisch onderzoek.
Dan kun je stellingen poneren, die onderbouwd zijn, die op getallen
berusten want ‘meten is immers weten’. Oftewel: vogeltellingen
leveren bewijsmateriaal. Niets is waar totdat het bewezen wordt. En
als je die getallen ook nog eens in informatieve overzichten en
stellingen kunt vertalen dan is het al helemaal verantwoord en kan de
“gewone mens” toegang krijgen tot een schat aan gegevens, die we
ook wel in ons geval een Avifauna (vogelwereld) noemen.
Einde 2006 verscheen de Avifauna van Limburg; sinds januari 2007
verkrijgbaar in de boekhandel. En over de eerste avifauna’s en de
laatste wil ik dit artikeltje schrijven.
Een wetenschappelijke aanpak: gedegen onderzoek
Er zijn in Nederland veel mensen, die zich met natuur en in het bijzonder
met vogels bezig houden. Van liefhebber tot vogelaar, van amateur tot
professioneel onderzoeker. Dat gebeurt vaak in groepsverband,
bijvoorbeeld onder de vlag van het IVN, of de Vogelwacht Limburg, of een
Natuurhistorisch Genootschap of onder de landelijke stichting SOVON.
(Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland). Deze
groepsverbanden leveren veel waarnemingen van honderden vogelaars
op; zij leveren de losse puzzelstukjes om tot een samenhangend geheel
(een avifauna) te komen.
Voor de tijd, dat zo’n instanties die taak op zich namen, gebeurde dat
inventariseren en conclusies trekken door individuele personen. Een
bekend voorbeeld daarvan is Dhr. P.A. Hens, die in 1926 een Avifauna,
(overzicht van de vogelwereld) van Limburg heeft opgesteld. Ook Hens
maakte gebruik van de vele contacten met vogelaars.
In 1965 heeft hij zijn Avifauna nog een keer herzien. In zijn voorwoord van
de tweede editie geeft Hens aan, dat men voor de toekomst aan een
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georganiseerde aanpak zou moeten beginnen. Hij vond dat hij over te
weinig puzzelstukjes beschikte; er moesten meer waarnemingen
verzameld worden, niet alleen van de waargenomen soorten, maar ook
van broedgegevens, trekdata, etc.
In 1976 werd die gedachte opgepikt door het Natuurhistorisch Genootschap en werd de inventarisatie effectiever aangepakt: mobilisatie van
veel vogelaars; kennis van onderzoeksmethodes; samenwerking
Natuurhistorisch Genootschap met SOVON en de Vogelwacht Limburg.
Dat was het begin van gedegen onderzoek naar het voorkomen van
vogels in Limburg. In 1985 zou het Natuurhistorisch Genootschap haar
75-jarig jubileum vieren en dat werd dan ook de streefdatum om de
Avifauna Limburg klaar te hebben.
En in 1985 verscheen Vogels in Limburg, een avifauna van de
Vogelstudiegroep in Limburg. Dit boekwerk van dik 200 blz. leverde een
schat aan gegevens op over het voorkomen van de diverse vogelsoorten,
al of niet broedend in Limburg. Iedere vogelsoort werd beschreven qua
voorkomen, voorzien van algemene opmerkingen t.a.v. bedreiging,
biotoop, etc.
Door al de schijnbaar losse gegevens (waarnemingen) tot een
totaaloverzicht terug te brengen is het mogelijk om tot waardevolle
conclusies te komen. Conclusies, die van belang kunnen zijn voor
instanties, die met natuurbehoud hebben te maken alsook voor de
overheid op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau.
Leuk om te weten is het gegeven, dat men zich in Belgisch Limburg ook
met soortgelijke inventarisatie bezig houdt. In 1994 verscheen de
Broedvogelatlas van (B) Limburg. Veranderingen in aantallen en
verspreiding na 1985. Een lijvig boekwerk van meer dan 350 blz.
Dat gebeurde onder de koepel van LIKONA (Limburgse koepel voor
Natuurstudie).
Onderzoek houdt nooit op: De Avifauna van Limburg, 2006
Nog steeds worden waarnemingen van vogels door waarnemers
(vogelaars, werkgroepen, onderzoekers) doorgestuurd naar de diverse
instanties, die zich bezighouden met ornithologisch onderzoek. Het
Natuurhistorisch Genootschap (Vogelstudiegroep) beschikt inmiddels over
een gedigitaliseerd Vogelarchief Limburg en het doorsturen van de
waarnemingen gebeurt via internet, waardoor men in staat is veel meer
gegevens te verwerken. Tevens kunnen de waarnemingen breder worden
beschreven. Niet alleen meer de aanwezigheid van de diverse
vogelsoorten, maar ook de eerste en laatste waarnemingen van zomer-,
winter- en trekvogels, opmerkelijke aantallen vogels (groepen, invasies en
slaapplaatsen), en andere interessante omstandigheden (afwijkend
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biotoop en/of gedrag) kunnen worden gemeld. Zodoende krijgt men een
beter totaaloverzicht, waardoor men in staat is nog betere conclusies te
trekken.
Vage vermoedens die men had, worden omgezet in harde conclusies,
gebaseerd op getallen.
Op die manier is de Avifauna van Limburg 2006 tot stand gekomen. Het
is een uitgave van Stichting Natuurpublicaties Limburg in opdracht van het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg onder redactie van Fred
Hustings, Jo van der Coelen, Boena van Noorden, Ran Schols en Paul
Voskamp.
Het is een (zwaar)lijvig boekwerk van meer dan 700 blz. met een
prachtige lay-out, met veel foto’s en overzichtskaartjes en met een
gedegen inhoud:
 Een eeuw avifaunistiek in
Limburg
 Materiaal en methode
 De Limburgse
landschappen
 Vogelbiotopen in Limburg
 Betekenis van Limburg
voor de Nederlandse
Avifauna
 Soortbesprekingen ( het
grootste gedeelte van het
boek)
 Literatuur en bijlagen
Echt een boek voor de
liefhebber en die wil weten
wat zich in Limburg aan
vogelsoorten ophoudt en die
per vogelsoort wil weten hoe
het bestand er voor staat. Of
voor de vogelaar, die wil
lezen over het wel en wee
van de natuurgebieden voor
vogels.
Voor de prijs van 45 euro te bestellen bij de boekhandel; dat is beslist
geen woekerprijs, gezien de uitvoering, (mooi papier, stevige kaft,
duidelijke lay out) eerder lijkt het nog meer een kostprijs.
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Slot.
Wat is het nut van zo’n Avifauna? Wat kan men ermee? Het zal voor
de leek moeilijk zijn er iets mee te doen, behoudens wat
natuurbescherming in eigen tuin en regio.
Niettemin, iedereen is medeverantwoordelijk voor het kiezen van
bestuurders, die beslissingen over de toekomst gaan nemen.
Natuurbeschermers kunnen via deze publicaties aan de bel trekken.
Ze kunnen ideeën en suggesties lanceren t.a.v. een gedegen aanpak
van natuurbescherming aan het adres van politici.
Het zijn vaak politieke keuzes die we doen ten gunste van onze
kinderen en kleinkinderen. Laten we zuinig omspringen met datgene
wat we voor onze kinderen in bewaring mogen hebben. Om de juiste
argumenten te vinden, hebben we mensen nodig die de getallen
verzamelen en interpreteren om de juiste argumenten te zoeken;
argumenten gebaseerd op getallen en wetenschappelijk onderzoek
en niet op vage, intuïtieve vermoedens.
Hulde voor de schrijvers van de Avifauna van Limburg. Hulde ook
voor de aandragers van de vele waarnemingen, die grondstof voor
een Avifauna.
F. Hustings e.a. : Avifauna van Limburg
ISBN 90-74508-13-1
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels
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JAARVERSLAG 2006 I.V.N.-AFDELING ULESTRATEN
Waarom is men lid van het I.V.N.?
Mensen zijn lid van onze afdeling omdat zij door hun bijdrage onze
activiteiten willen ondersteunen en/of door een actieve bijdrage
samen met ons natuur en milieu willen beschermen en er
verantwoording voor willen dragen. Samen willen wij iets nalaten
voor ons nageslacht, zodat ook zij nog kunnen genieten van al het
moois dat de natuur ons te bieden heeft.
Wij doen dit door o.a. wandelingen, excursies, dia-presentaties,
lezingen, cursussen, fietstochten, overlegvormen en educatie op
allerlei wijzen.
I.V.N.-afdeling Ulestraten probeert dan ook in alle opzichten de belangen
te behartigen van de ons omringende natuur en het milieu. Ook
ondersteunen wij door onze deelname aan diverse vergaderstructuren de
natuur en het milieu in andere gebieden, die ons ook na aan het hart
liggen.
Het jaarverslag 2006 van onze afdeling probeert een getrouw beeld te
geven van alle activiteiten gedurende ons verslagjaar.
Activiteiten
Iedere eerste woensdag van de maand vond er een bijeenkomst plaats in
ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut. Dit waren lezingen, dia-presentaties
of films.
Bij activiteiten buiten werden door onze afdeling middelen verstrekt, zoals
b.v. snoeimessen, handschoenen, telescoopkijkers, batdetector etc. Voor
binnenactiviteiten hadden wij de beschikking over dia-projector, beamer,
televisie, computer, dvd-speler, overheadprojector, loeppotjes, pincetten,
microscoop, pennen, potloden en sinds kort ook een GPS-systeem
(januari 2007).
Onderwerpen op onze IVN avonden waren o.a. film over het boerenleven
vroeger, wandelingen o.a. in de Voerstreek , vogelexcursies , vlinders,
bloeiende bermen, paddestoelen, bezoek aan fruitteler, groeves van Berg
en Terblijt , ochtendwandeling in het kader van de Groene maand, op pad
met een rattenvanger (o.a. voor de Muskusrat), zoogdieren, diapresentaties betreffende onze eigen omgeving , uilen en nog veel meer.
Ook deden wij mee aan een schoonmaakactie, hielden wij avondwandelingen, excursies naar vogelrijke gebieden en organiseerden we
een fietstocht door ons prachtige Limburg.
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Cursussen
Tevens organiseerden wij een Wilde bloemen en Plantencursus. Dit werd,
vooral door toedoen van onze ”docenten” een groot succes, een spontane
aanmelding van enkele nieuwe leden was het gevolg.
Ook in 2007 starten wij met een cursus Amfibieën en reptielen, u kunt u
nog opgeven voor deelname. De cursus bestaat uit twee binnen- en drie
buitenlessen; verder ontvangt u nog een cursusboek dat u als naslagwerk
kunt blijven gebruiken. De moeite waard!
Werkgroepen
Naast al onze gezamenlijke activiteiten werden ook nog eens vele
activiteiten uitgevoerd door onze diverse werkgroepen. Zij hebben vaak
nog een extra programma.
Onze werkgroepcoördinatoren zullen dit zelf toelichten en daarom vindt U
elders in deze Haamsjeut de jaarverslagen van de verschillende
werkgroepen. Toch maak ik nog even van de gelegenheid gebruik om
mijn mede-bestuursleden en werkgroepcoördinatoren te bedanken voor
de constructieve en aimabele sfeer tijdens onze vergaderingen en hun
werkijver c.q. inzet voor onze afdeling.
Rest mij verder om iedereen te bedanken voor hun bijdrage/actieve steun
in het afgelopen jaar en samen met U hoopt het bestuur nu en in de
toekomst, de natuur en het milieu te kunnen beschermen. Overheid,
politiek, bedrijfsleven en wij als maatschappij zijn samen verantwoordelijk
en samen moeten wij deze klus zien te klaren.
Namens het bestuur, Frans Passier.
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NATUURLIJKE VERFSTOFFEN – DEEL 1: BLAUW
Geweven stoffen maken voor kleding en dergelijke is misschien de
eerste activiteit van de mens die iets industrieels heeft. Gewoon “met
de hand” zonder iets wat op een weefraam lijkt, gaat dat gewoon
niet. En stoffen maken doen de mensen al heel lang, zeker al meer
dan 7000 jaar. Het versieren van die stoffen met iets wat op verf lijkt
zal wel niet lang op zich hebben laten wachten. In 2600 voor Christus
schreven de Chinezen al over het gebruik van kleurstoffen en dat is
niet meer opgehouden. Ik wil deze traditie een stukje voortzetten en
een drietal artikelen schrijven over de natuurlijke textiel kleurstoffen
blauw, rood en geel. Ik begin met blauw, maar eerst kort iets over
textiel.
Vezels en kleurstoffen
De eerste vezels die de mensen gebruikten om te weven waren uiteraard
natuurlijke vezels. Zowel natuurlijke vezels van dieren (de haren van
schapen, geiten en dergelijke) als van planten (uit de stengels van vlas en
hennep en uit het zaadpluis van katoen) werden al heel snel herkend als
goed bruikbaar. Dat is op zich verrassend want de haren van schapen kun
je natuurlijk simpel afknippen maar met stukjes haar van 3-4 cm kun je
niet weven: die moet je eerste samen spinnen tot een lang garen. En dat
moest men dus eerst uitvinden. De vezels uit vlas en hennep zijn in
principe zo lang als de stengel dus daar zou wel iets mee te doen zijn
maar dan moet je wel iets bedenken om de vezel vrij te maken uit die
stengel. Op de goede manier laten rotten bleek de oplossing. Katoenpluis
is nog korter dan schapenhaar en moet ook eerst tot garen gesponnen
worden.
Zijde uit de cocon van de zijderups is een uitzondering. Niet alleen omdat
een insect de producent is, maar ook omdat de rups één lange draad
maakt die in principe na het afwikkelen direct te gebruiken zou zijn. Alleen
was er volgens de overlevering een Chinese prinses nodig om te
ontdekken hoe je die draad moet afwikkelen: de cocon in warme thee
laten vallen.
Natuurlijke kleurstoffen zien we voortdurend ons heen: het groen van de
planten, geel in talloze bloemen, rood bij sommige bloemen maar vooral
op vruchten, blauw is de kleur van mooi weer maar in bloemen komt die
kleur wat minder voor. Al die kleuren zie je dagelijks maar ze in handen
krijgen om er een lapje mee te verven is heel wat anders. Men zal
ongetwijfeld geprobeerd hebben om weefsel rood te kleuren door er
papaverbloemen op uit te knijpen, maar dat werkt niet.
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De eerste kleurstoffen zullen wel mineralen geweest zijn. Gele en rode
oker worden gevonden als brokken klei die je gewoon in stukken kunt
oprapen of simpel losslaan van de bodem. Okers zijn waarschijnlijk de
oudste kleurstoffen die de mensen gebruikten. Zo’n 300.000 jaar geleden,
lang voor ze textiel kenden, beschilderden ze zichzelf ermee en hun
rotswoningen. Ga maar kijken in de Dordogne in Frankrijk.
Waarschijnlijk waren dit ook de eerste kleurstoffen voor textiel maar okers
zijn wel redelijk lichtecht maar niet bepaald wasbestendig. Eigenlijk zijn dit
sindsdien de voornaamste problemen gebleven bij textiel verven: is het
lichtecht (verkleurt of ontkleurt het in zonlicht) en is het wasbestendig
d.w.z. is het rood na tien wasbeurten nog steeds mooi rood. Aan de tv
reclames kun je zien dat dit nog steeds niet vanzelfsprekend is.
Natuurlijk blauw is indigo
Indigo is de kleur van spijkerbroeken; dat klinkt heel modern en heel
synthetisch. Toch is indigo een natuurlijke kleurstof. Nog sterker indigo is
over de hele wereld verreweg de belangrijkste blauwe kleurstof en is dat
alle vele, vele eeuwen. Voor rood heeft men in de loop der eeuwen van
alles geprobeerd. Voor blauw ook, maar we weten nu dat, welke planten
men ook gebruikte, het steeds indigo was waar men mee werkte.
En dat is helemaal niet zo logisch want waarmee men ook begint, de kleur
blauw ontstaat pas na een groot aantal handelingen die helemaal niet zo
voor de hand liggen.
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Wede
Wede (Isatis tinctoria) was de indigo leverancier in West-Europa. Wede
hoort bij de kruisbloemen en heeft net zoals zo veel andere kruisbloemen
gele bloemetjes in grote pluimen: denk aan herik, mosterd, koolzaad. Ik
vrees dat ik er aan voorbij zou lopen, maar die kans is niet zo groot want
de plant is vrij zeldzaam tegenwoordig. Volgens de Oecologische Flora
vind je hem vooral langs de Waal en de Rijn waar de zaden worden
aangevoerd uit Beieren en Zwitserland. Wede is uitgebreid verbouwd in
Nederland voor de indigo maar vaste groeiplaatsen voor de plant heeft dat
niet opgeleverd in ons land maar wel bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland.
Wede komt oorspronkelijk uit de Aziatische steppe en is voor de blauwe
kleurstof hier heen gebracht. Dat moet al heel lang geleden gebeurd zijn
want Julius Caesar meldt 55 voor Christus dat de Picten in Engeland hun
gezicht en lichaam insmeerden met blauwe verf voordat ze ten strijde
trokken. Ze zagen er dan ongetwijfeld angstaanjagend uit maar het heeft
niet geholpen. Julius Caesar won toch. Na de Romeinse tijd werd wede
alleen maar belangrijker. Karel de Grote vond dat iedere stad voor zichzelf
moest kunnen zorgen en liet lijsten opstellen van planten die iedere stad
moest kweken. Dat waren niet alleen planten voor voedsel maar ook
geneeskrachtige kruiden en planten voor vezels en voor de kleurstoffen.
Wede was daarbij.
In de Middeleeuwen was wede de voornaamste verfplant. Dit blauw werd
de belangrijkste kleur en het verdrong het rood in de koninklijke mantel. In
deze periode kreeg Maria definitief haar blauwe mantel. Blauw van de
wede werd niet alleen gebruikt voor blauw, maar samen met rood en
soms bruin-zwart van galnoten ook om zwart te maken en samen met
geel kreeg je groen.
Vanaf 1100 groeide de lakenweverij enorm (laken is geweven wol).
Engeland werd de leverancier van ruwe wol die werd geleverd aan
weverijen in Vlaanderen (Gent, Brugge, Ieperen) en aan de Toscaanse
steden (vooral Florence). De voornaamste leverancier van wede was
Midden-Duitsland met plaatsen als Erfurt en Naumburg. Zo ontstonden
zeer belangrijke handelskanalen die de Vlaamse steden hun rijkdom
gaven zoals die nu nog te zien is in de Belforts. Ook de welvaart van
Florence was gebaseerd op textiel.
Hoe wede blauw wordt
Aan wede is niets blauws: blad en stengel zijn groen, bloemetjes geel,
wortels bruinig, wittig. De indigo zit in de cellen van de plant in een
verbinding met suikers met als resultaat een kleurloos materiaal. Door
rotten en gisten kan men deze kleurloze verbinding vrij maken uit de cel
maar dan ontstaat een oplossing die wat gelig is maar zeker niet blauw!
Pas als zuurstof uit de lucht krachtig door de oplossing wordt geroerd
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ontstaat door oxidatie de blauwe indigo. Maar deze is niet oplosbaar en
slaat neer uit de oplossing en is dan kun je er dus niet meer mee verven!
De verver moet dus zorgen dat indigo niet in de oplossing ontstaat maar
op het doek. Hij doopt dus het weefsel in de oplossing en die komt er wat
gelig, groenig uit. Door de zuurstof in de lucht ontstaat echter indigo in de
natte doek en je ziet het blauw worden! Heel spectaculair is als de verver
met een stok op de natte doek slaat waardoor het weefsel op die plaatsen
plotseling blauw wordt! De verklaring is dat door het slaan lucht en dus
zuurstof, in het doek wordt geperst waardoor op die plaatsen heel snel
indigo ontstaat.
Tegenwoordig zou een modern chemicus best tevreden zijn als hij dit
proces te ontdekt had. Maar hoe kwamen ze hier duizenden jaren geleden
achter? En niet alleen hier in Europa op basis van wede maar ook in
India, in Afrika, in Zuid-Amerika. Wel steeds met andere planten maar ook
met dezelfde problemen. Niemand weet het. De Middeleeuwse ververs
vonden het zelf ook allemaal erg geheimzinnig en voor hen was het ook
altijd afwachten hoe hun verfbad uitviel. Maar uiteindelijk konden ze wel
blauwverven.
Het einde van wede en de groei van indigo
Het einde van wede kwam vrij snel na de Middeleeuwen. Men wist al
tijdens de Middeleeuwen dat in India prachtig blauw gemaakt werd. Toen
de Nederlanders en Portugezen na 1500 via Kaap de Goede Hoop naar
India en Indië voeren, brachten ze relatief goedkope indigo mee. Deze
indigo was afkomstig van indigofera soorten, meestal Indigofera tinctoria.
Dit zijn vlinderbloemige struiken of bomen die sprekend lijken op onze
“acacia’s” (Robinia pseudoacacia) alleen zijn de bloemen roze in plaats
van roomwit. Ze zijn dan ook vrij nauw verwant. Indigofera bevat per kilo
plant veel meer indigo dan wede en ondanks heftig verzet van de wede
boeren en de overheid, die probeerde de import te verbieden, was de
wede teelt rond 1700 ten einde. Rond 1900 was ook de import van indigo
afgelopen want toen ging BASF in Duitsland synthetische indigo maken,
veel goedkoper. En rond dezelfde tijd werden denim en de spijkerbroek
populair eerst als werkkleding, daarna als vrije tijdskleding en tenslotte als
een modeartikel over de hele wereld. En de wereldproductie van indigo
groeide naar 17.000 ton in 2002 zonder dat er een plantje aan te pas
kwam.
Jan van Dingenen
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JAARVERSLAG 2006 WERKGROEP PLANTEN
Tijdens en kort na onze jubileumviering in mei 2005 is het plan opgevat
om de plantenwerkgroep weer nieuw leven in te blazen. Gedacht werd
hierbij aan het organiseren van een cursus wilde bloemen en planten. Dit
kon georganiseerd worden door medewerking van Nicole Cordewener, die
bereid was in maart 2006 twee theorielessen in ons vereniginglokaal te
verzorgen. Hierna volgden drie buitenexcursies onder de deskundige
leiding van Martha Janssen, Annie Thimister en Fred Erkenbosch. Het
aantal deelnemers aan de cursus bedroeg 25. Helaas bleef het in het
voorjaar lange tijd te koud, waardoor de ontwikkeling van de planten
achterbleef.

Desondanks werden tijdens de buitenexcursies, die achtereenvolgens
plaatsvonden in het Vliekerbos, langs de Vlieker Eijkenweg en langs de
Daniëlsteeg/ Zonkampweg/ Slunderweg, respectievelijk 44, 56 en 50
soorten waargenomen. Overwogen wordt of er nog een vervolgcursus, die
meer gericht is op de zomer- en najaarsbloeiers, georganiseerd zal
worden.
Wil Dohmen
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NATUURWEETJES
De wilde kat

Dit roofdier is de wilde voorouder van de huiskat. Hij komt voor in
gedeelten van Europa, Afrika en Zuidwest- & Centraal-Azië. De wilde kat
heeft een lichtgele tot donkergrijze vacht, met een vaag strepenpatroon en
een geringde staart. Hij leeft (onder andere) in loofbossen en aan
bosranden. Na een lange periode van afwezigheid is de Felis silvestris
weer terug in Nederland, in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Mensen
hebben niets te vrezen van de wilde kat. Het dier is erg schuw en gaat
mensen zoveel mogelijk uit de weg. De wilde kat is bij wet beschermd.
Oorspronkelijk kwam de wilde kat (Felis silvestris) in bijna heel Europa
voor. Door het kappen van bossen was de kat bijna verdwenen. Gelukkig
overleefde in noordoost Frankrijk, de Ardennen en de Eifel een kleine
populatie. Deze groep is de laatste vijftig jaar gegroeid. De wilde kat vindt
in en rondom het bos voedsel (muizen) en schuilplaatsen. Hij verstopt zich
in holle bomen, dassenburchten en in het Heuvelland misschien ook in de
mergelgroeven.
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De wilde liguster

De liguster is een struik die in de winter, afhankelijk van de temperatuur,
groen blijft. Hij groeit snel en komt op vrijwel alle continenten voor. In
Nederland zie je de wilde liguster van nature met name in de duinen en
Zuid-Limburg.
De geur van de bloemen van de Ligustrum vulgare kan overweldigend
overkomen. De maanden juni en juli zijn de bloeitijd. De bloemen vormen
samen dichte pluimen aan het eind van de takken. Ongesnoeid is hij soms
tot 5 meter hoog. De bladeren van de struik zijn langwerpig en hebben
een gave rand. Op beschutte plaatsen blijven ze tot in de winter aan de
struik. De bessen zijn zwart, smaken bitter en zijn iets giftig. De liguster
kan goed tegen snoeien en wordt veel gebruikt in heggen. Vaak neemt
men dan de uit Japan afkomstige Liguster ovalifolium.
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Lieveheersbeestjes

Veel lieveheersbeestjes zoeken in huis een plaats om te overwinteren.
Bijvoorbeeld in de kieren tussen kozijnen en ramen. Dat is niets
bijzonders, hoewel de meeste van die rode kevertjes met hun zwarte
stippen buiten blijven. Daar beschermen ze zich tegen regen, sneeuw en
vorst door weg te kruipen tussen dor blad en achter loszittende schors. In
huis doen de kevertjes absoluut geen kwaad. Laat ze daarom rustig zitten.
En er is nog een reden om ze niet aan te raken. Als er gevaar dreigt,
scheiden ze een vies ruikende vloeistof af om aanvallers af te schrikken.
Raak je ze aan, dan stinken je handen behoorlijk. Lieveheersbeestjes zijn
nuttig, omdat ze bladluizen eten. In het voorjaar zoeken ze de tuin weer
op.
Net als de boktorren, de snuitkevers, de bladhaantjes en de loopkevers,
maken de lieveheersbeestjes (Coccinellidae) deel uit van de orde van de
kevers (Coleoptera). Deze insecten zijn te herkennen aan de
aanwezigheid van dekschilden, een stevig en ondoorschijnend omhulsel
dat ontstaan is door de omvorming van de voorvleugels, waaronder zich
de vliesvleugels bevinden (coleos = etui).
Jean Slijpen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In december 2006 is er weer een Nationale Tuinvogeltelling gehouden.
Ondanks de plaats op de Rode Lijst is de huismus het meest
waargenomen: 79824 meldingen.Gevolgd door de koolmees, die evenals
de vorige jaren op de tweede plaats stond.
Een tweede constatering was de waarneming van grote aantallen
tjiftjaffen en zwartkoppen, die waarschijnlijk zijn blijven overwinteren,
gezien de hogere temperaturen van deze winter.
Een derde constatering is het gegeven, dat, naarmate een tuin ouder is,
er ook meer vogelsoorten worden waargenomen. In tuinen van 0 – 5
jaren: 92 vogelsoorten gemeld. In tuinen van 5 – 25 jaren: 111
vogelsoorten en in tuinen van meer dan 25 jaren: 119 vogelsoorten.
Het mag logisch klinken: een oudere tuin biedt een grotere diversiteit aan
kleine biotopen en dat levert een groter aantal vogelsoorten op.
(Vogels Digitaal; Vogelbescherming Zeist.)
De grauwe pijlstormvogel is een zeevogel van zo’n 50 cm groot en meet
een spanwijdte van een meter. Ze broeden in Nieuw Zeeland.
Onderzoekers hebben 33 exemplaren van een zender voorzien om inzicht
te krijgen in de verplaatsing van de vogel. Het is de eerste keer, dat
meetresultaten bewijsmateriaal konden aandragen.
Een exemplaar vloog in 200 dagen van Nieuw Zeeland naar Chili om
vervolgens naar de Beringstraat te vliegen. Daarna zette hij koers naar
Japan en vloog weer terug naar Antarctica en Nieuw Zeeland: goed voor
in totaal 64.000 km. Dat is gemiddeld 320 km per dag, maar er zijn ook
vogels die 900 km per dag halen!
Men kon ook meten hoe diep de vogels in het water konden duiken om
voedsel te bemachtigen; ze geraakten tot 68 m diepte.
(Tijdschrift Vogels: National Academy of Sciences)
Afgelopen winter is diverse keren in de bebouwde kom van Ulestraten een
ijsvogel gemeld. Zelfs mijn ega heeft de vogel door onze tuin heen zien
vliegen; ik niet en dat roept enige frustratie op. De vogel heeft het gemunt
op de jonge visjes in de vijvers. Zeker, deze zachte winters zijn positief
voor het bestand van de ijsvogel.
Gek, dat ik niet zo negatief t.o.v. ijsvogels boven mijn vijver sta, dan ik dat
doe t.a.v. de blauwe reiger. Die is me misschien te hebberig; die haalt de
grotere exemplaren eruit, terwijl de ijsvogel zich met de kleintjes tevreden
stelt.
Werkgroep Vogels, Jos Smeets.
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GROENE BRIGADE
Er is een speciaal telefoonnummer dat gebeld kan worden voor
overtredingen in het buitengebied. Bijvoorbeeld illegale vuilstort, afval
verbranden, olielekkages, stroperij, autoraces en ga zo maar door. Dit
nummer is van de Groene Brigade, dag en nacht, dus 24 uur bereikbaar,
ook tijdens het weekend.
Deze Groene Brigade is nog in de opstartfase en is tot stand gekomen
door een samenwerking tussen Rijkspolitie, Gemeenten en Rijksoverheid.
Hun werkterrein is heel Zuid-Limburg. Op dit moment zijn er zes
opsporingsambtenaren werkzaam voor de Groene Brigade; er wordt
gestreefd naar een aantal van 12 ambtenaren.
Zodra alles definitief is krijgt volgt er meer informatie. Belangrijk op dit
moment is dat de Groene Brigade nu al bereikbaar is onder
telefoonnummer: 043 - 3617070. Bij een melding kunt u vragen om
geheimhouding!

NIEUWE LEDEN
Als nieuwe leden verwelkomen wij deze keer:
Mw. José Kleiweg, Hoensbroek
Dhr. Paul Notten, Moorveld
Dhr. Leo Pluis, Schimmert
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LENTE
Vandaag zag ik sinds lange tijd weer een regenboog in de lucht. Ik
werd er helemaal blij van. Het is voor mij een teken van verwachting
en hoop. Uitzien naar de lente die in aantocht is, de warmte van de
zon, die je niet alleen uiterlijk maar ook vaak innerlijk verwarmt. De
zich steeds herhalende cyclus van afsterven en opnieuw beginnen,
fascineert me telkens weer. Verwachting naar al dat prille groen en
de sprankelende kleuren van het naderende voorjaar.
De regenboog is een teken van hoop zoals dat gesteld is in het Oude
testament Genesis 8:11-17, waar God na de zondvloed de boog in de
wolken plaatste ten teken van het verbond, dat de aarde en al wat
leeft, nooit meer in zijn geheel door water zal verzwolgen worden.
Ik maak iedere dag een rondje door de tuin en ben altijd weer verwonderd
hoe alles weer tot leven komt. Met enige ironie denk ik dan aan het
doemdenken van tv en media van de laatste weken. Daar wordt dan
opgesomd welke bloemen, heesters en planten te vroeg bloeien zoals o.a.
winterjasmijn, vibirnum, hamamelis, sneeuwklokjes enz.
Waarschijnlijk hebben de verkondigers van dit "slechte nieuws" zich niet
erg verdiept in de flora. De genoemde heesters bloeien iedere winter rond
de kerst en sneeuwklokjes bloeien altijd al in februari. Sommige
krokussen laten ons al vroeg van hun schoonheid genieten.
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Inderdaad zijn dit jaar enige planten wat vroeger maar sinds de zeven jaar
dat ik hier aantekeningen van maak, is dit jaar wat je noemt een beetje
uitschieter. Dus beste natuurgenieters, laat u niet verontrusten door
bovenstaande berichten. Natuurlijk moeten we zorgvuldig met de natuur
omspringen en proberen de luchtverontreiniging te verminderen. Ieder zal
voor zich zelf moeten nagaan of het wel nodig is om vaak met het
vliegtuig met vakantie te gaan of dat men ook wel eens de fiets kan
gebruiken.
Kan ik ook wel eens nee zeggen tegen allerlei koopjes die worden
aangeboden op een manier alsof je niet zou verder kunnen leven zonder
deze aanschaf. We worden overvoerd met reclame en laten ons vaak
overhalen ook wanneer we het niet zo nodig hebben. Voor de moderne
ouders is het vaak moeilijk om nee te zeggen tegen weer een nieuwe rage
voor de kinderen, want hun vriendjes en vriendinnetjes hebben het ook al.
Blijf dan maar eens op je standpunt staan. Kinderen bewust maken van
goed koopgedrag is geen makkelijke opgave. Ik wens hen veel wijsheid.
Tot slot: laten we zorgzaam zijn maar niet bezorgd en genieten van alle
schoonheid welke voor de deur
staat.
Groetjes,
Lies Kleintjens
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IVN-VOGELWERKGROEP ULESTRATEN
JAARVERSLAG 2006
Wandelingen
We zijn het afgelopen jaar negen keren gaan wandelen in ons Limburgs
land en één keer in de Ooipolder bij Nijmegen. Hierbij hebben we
verschillende biotopen bezocht die vooral bij onze vogelliefde passen,
onder andere Eysder Beemden, St. Pietersberg, de Doort, Voulwames,
Meers, Itteren, Sibbe en alweer voor het zesde jaar naar de Meinweg
geweest waar we dit jaar bijzonder goed hebben kunnen genieten van de
nachtzwaluw.
Schoonmaken vogelkasten
Enkele leden zijn enthousiast het bos ingetrokken met schoonmaakspullen en een ladder om de daar opgehangen nestkasten schoon te
maken; alle kasten waren ook dit jaar weer goed bezet. Blijkbaar voldoen
onze aangeboden woningen nog aan hun behoeften. Bedankt voor de
grote schoonmaak namens onze vogels.
Wintervoedering
Een viertal leden van onze vogelwerkgroep heeft ook afgelopen winter de
vogels weer voorzien van voer op de vaste voeder locaties. Zoals het er
nu uit ziet met deze warme winters zouden we binnen enkele jaren deze
wintervoedering helaas kunnen afschaffen. Wij houden u op de hoogte .
Helpen tijdens jeugdgroep activiteiten
We hebben de jeugdgroep geholpen bij het vertellen over vogels in de
winter en het maken van vetbollen en pindaslingers.
Schrijven van stukjes voor de Haamsjeut
Vanaf deze plek wil ik al mijn leden die mooie interessante of leuke
stukjes voor de Haamsjeut hebben geschreven hiervoor bedanken en
aanmoedigen dit te blijven doen.
Nieuwe leden
Afgelopen jaar mochten we drie enthousiaste vrouwelijke leden
verwelkomen, hierdoor is onze groep uitgebreid tot 17 leden. Zo blijkt dat
er toch nog bij onze vogelgroep niet alleen door kennis maar ook
gezelligheid uitbreiding mogelijk is.
Bijzondere waarnemingen
Afgelopen najaar is door veel van onze leden de massale trek van
kraanvogels waargenomen, dit leverde spectaculaire beelden op.
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Niet onvermeld mag blijven de al genoemd de nachtzwaluw.
Helaas misten we dit jaar de mooie zang van onze nachtegaal, een reden
te meer om hem komend jaar opnieuw te gaan zoeken.
We hebben mogen genieten tijdens een van onze IVN avonden van een
kort maar fascinerend zelfgemaakt stukje film waarop te zien was hoe een
koekoeksjong gevoerd werd door een heggemus. Lies, bedankt en blijf
filmen voor ons.
Met vriendelijke groet,
Theo Custers,
Coördinator Werkgroep Vogels.
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ONZE VALKENIER
VOOR U GELEZEN IN “TOP LEEFWERELD”
Onderstaand verhaal heeft betrekking op een (oude) bekende van
IVN Ulestraten; valkenier Bert Deckx was namelijk een van de
mensen die samen met zijn roofvogels onze jubileumactiviteit op
Landgoed Vliek in april 2005 tot een groot succes maakten. Derhalve
leuk om hem nog eens aan het woord te laten………….
Jean Slijpen

Valkenier der lage landen - door Ton Reijnaerts
De slechtvalk, de snelste in de natuur, raast met een snelheid van
380 km per uur op zijn prooi af. Enkele seconde later is het bingo. De
bajonetklauwen delen een dodelijke klap uit. Een Arabisch gezegde
luidt: “De valk stijgt ten hemel zo snel als een gebed en daalt even
snel als het noodlot”. Bij een vlucht van een slechtvalk staan bij mij,
na al die jaren, nog altijd de haren recht op mijn kop, zegt Bert
Deckx.
Limburgs enige beroepsvalkenier werkt voor Essent
Valkenier der lage landen wordt Bert Deckx genoemd. Als Limburgs enige
beroepsvalkenier over de slechtvalk praat, sijpelt de passie tussen de
zinnen door. De moderne vliegtuigindustrie is afgeleid van de slechtvalk.
De Concorde is een kopie van de slechtvalk. Zie je die twee gaatjes in zijn
neus. Dat is om de windstroom te kunnen verwerken. Een en al
aerodynamica. De gemiddelde mens kan een G-kracht van 5 weerstaan.
Een gevechtspiloot 7 G. De slechtvalk 12-14 G. Liefdevol strijkt Deckx zijn
slechtvalk Vesta over de borst. Mensen kunnen vier tot vijf beelden per
seconde registreren. Een slechtvalk minstens tien. Met ondermeer de
slechtvalk Vesta, de sakervalk Emma (een sakervalk is een stuk trager
dan de slechtvalk), de woestijnbuizerds Taiga en Serda, de havik Bibel en
de roodstaardbuizerd Quinci bestrijkt de valkenier de hele provincie
Limburg.
Bert Deckx (49) doet het sinds zes jaar onder de vlag van Essent. Die
hebben AVL overgenomen, waarvoor ik voorheen actief was. De
hoofdtaak van de valkenier, die ook 50 Schotse hooglandkoeien onder
zijn hoede heeft, is het beheersen van de vogelpopulatie op en rond de
vuilverwerkingsstortplaatsen. Als er meer dan 300 vogels worden
gesignaleerd krijg ik een telefoontje. We jagen vooral op meeuwen en
kraaien. Een dier dat opstijgt of landt ontlast zich. De botulisme bacterie
komt met de mest in het grondwater terecht. De reinigingsinstallaties
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kunnen die niet afbreken. Dat kan schadelijk zijn voor de mens en de
volksgezondheid.
Of de werkomstandigheden niet schadelijk zijn voor mezelf? Nee, want ik
werk vrijwel nooit op het stort zelf. In feite creëer ik met mijn roofvogels
een territorium, rondom de stortplaatsen. Glimlachend: Dat is ook gunstig
voor mensen in de omgeving, die hun was willen buiten hangen. Verjagen
staat, kortom, voorop. Deckx: Op een nieuw stort vangen de roofvogels
twintig vogels per week. Op een stort waar ik al vijf jaar werk 20 per jaar.
Als de vogels daar mijn Essent-wagen zien, zijn ze al gevlogen. Daarom
rijd ik soms met iemand anders mee. De boel verrassen werkt altijd goed .
Ook ik word na al die jaren nog geregeld verrast. In de natuur wordt ieder
foutje genadeloos afgestraft.

Loer draaien
In de vrije natuur slingert Bert even later een touw in de rondte. Aan het
uiteinde een handschoen, met een halve duif. Dat noemen ze in vakjargon
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een loer draaien. Het spreekwoord een loer draaien is inderdaad
afkomstig uit de natuur. Bert blaast op een fluitje. Met gracieuze
trefzekerheid valt de slechtvalk op de prooi. Hij komt niet naar mij omdat
hij me zo graag ziet, maar omdat hij zo gemakkelijk aan prooi komt, klinkt
het olijk.
De liefde voor de valkerij kwam niet aanwaaien: In de Belgische Kempen
ligt de bakermat van de valkerij voor wat betreft de Benelux. Ik ben in een
gezin met acht kinderen opgegroeid in het Belgische dorp Retie. De
natuur was mijn domein. Ik deed dingen met succes, maar ook met de
nodige tegenslag, herinnert Bert zich met een glimlach.
Natuurlijke verleiders
Als leerling van ervaren valkeniers sloeg de microbe over. Vogels werden
zijn natuurlijke verleiders. De fascinatie is gebleven. Het ontstaan van de
valkerij gaat terug tot 1500 jaar voor Christus. Toen reeds werd de valkerij
beoefend in sommige delen van Azië. Weet je, zonder passie, doorzettingsvermogen en bovenal veel geduld red je het niet. Een bekend
spreekwoord in dit vak luidt: “Velen zijn geroepen maar weinigen zijn
uitverkoren”.

Sinds zestien jaar werkt Bert Deckx als beroepsvalkenier. Fascinerend,
uitdagend maar ook veel vraagtekens. In feite neem je als valkenier het
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ouderschap van de dieren over. Iemand mag zich pas valkenier noemen
als hij in staat is een vogel zodanig te trainen dat die in staat is een prooi
te bemachtigen. Na een lange periode van het eigen worden met de valk
of havik komt er een door de valkenier gekozen en beheerst moment
waarin de vogel de ruimte krijgt. Dan mag hij voor jou kiezen. Als hij dit
doet kun je het dier inzetten voor de valkerij, doceert Deckx.
Valkerij is beduidend meer dan met tamme roofvogels op natuurlijke
prooien als haas, konijn, wilde eend, fazant, en houtduif jagen, benadrukt
Deckx: Valkeniers over de hele wereld hebben aangetoond dat zij een
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van uitsterven
van bedreigde roofvogelsoorten. Wist je dat 70 procent van de roofvogels
in het eerste jaar sneuvelt? Ook leveren valkeniers een bijdrage aan de
revalidatie van roofvogels. Sommige soorten kunnen eigenlijk alleen door
valkeniers worden voorbereid om weer jagend in de vrije natuur terug te
keren.
Oehoe
In de vrije natuur woont ook Deckx. De voortuin van de valkenier wordt
gedomineerd door de roodstaartbuizerd Quinci. De woestijnbuizerd Taiga,
de sakervalk Emma en de slechtvalk Vesta. In de volière in de achtertuin
maakt een Turkmeense Oehoe een twee maten groter Europees wijfje het
hof. Een vrouwtje heet in de natuur een wijf. Deze Oehoe was
overkompleet in de Zoo van Antwerpen. Vanaf de twaalfde dag heb ik
hem in de bek gevoed. Dat moet ik ook daarna blijven doen om de band
te houden. De Oehoe, familie van de nachtzwaluw, is het enige dier dat
zich volkomen geruisloos in de natuur voortbeweegt. De Oehoe heeft met
uitzondering van de mens geen natuurlijke vijand. Bij de andere
roofvogels lees je gemoedsveranderingen aan uiterlijke kenmerken af. Bij
de Oehoe niet. Grinnikend: soms begint hij ongemerkt te knijpen. Dan is
hij door je beschermingshandschoen heen, voordat je het in de gaten
hebt.
De Oehoe heeft niet alleen een ongelooflijk gezichtsvermogen, hij heeft
ook een onvoorstelbaar gehoor. Op 200 meter hoogte hoort hij een muis
onder een sneeuwdek ritselen. Die pluimpjes op zijn kop zijn overigens
niet zijn oren, die zitten verborgen aan de zijkant. De oren worden ieder
jaar groter. Zoals overigens ook die van de mens. Let er maar eens op
dan zie je dat oudere mensen vaak veel grotere oorschelpen hebben.
Imponeerwandeling
Met de Oehoe maakt Bert Deckx bij het krieken van de dag (in de natuur
moet je er altijd vroeg bij zijn) wel eens een imponeerwandeling om
roeken te verjagen. De valkenier vindt het verbijsterend dat roeken als
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beschermende diersoort gelden. Onbegrijpelijk, het is een echte plaag
aan het worden. De mensen op flora en fauna weten op dat punt echt niet
waar ze mee bezig zijn.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 18 maart:
Middagwandeling
Onderwerp: Verborgen vallei bij Caestert
Vertrek: 13.15 Kerk Ulestraten/14.00 Statieplein Kanne
Info: 043 - 3643740
Woensdag 21 maart:
IVN- Cursus
Onderwerp: Amfibieën (les 3)
Aanvang: 20.00 uur
Info: 043 - 3643740
Zaterdag 31 maart:
Buitenexcursie Amfibieën
Vertrek 9.30 uur ingang groeve ‘t Rooth
Info: 043 – 3643740
Zondag 1 april:
Voorjaarswandeling Bunderbos
Vertrek: 14.00 uur station Bunde.
info: 043 - 3644647
Woensdag 4 april:
IVN-avond: Natuurontwikkeling Landgoed Vliek
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740/3644976
Zaterdag 14 april:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Speurtocht omgeving Meerssen
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen.
Info: 043 – 3648312/3649012
Woensdag 2 mei:
IVN-Avond
Onderwerp: Dia- en filmavond
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426
Woensdag 16 mei:
Avondexcursie De Doort
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Onderwerp: Boomkikker en nachtegaal
Vertrek: 19.30 uur kerkplein Ulestraten.
Info: 043 – 3643740/3649649
Zaterdag 12 mei:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: CNME en Hoge Fronten
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen.
Info: 043 – 3648312/3649012
Woensdag 6 juni:
IVN-Avond
Onderwerp: nog in te vullen
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426
Zaterdag 9 juni:
Activiteit Jeugdgroep
Seizoenafsluiting in Kinderboerderij te Born
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen.
Info: 043 – 3648312/3649012
Zondag 10 juni:
Fietstocht door het Limburgse land
Vertrek: 11.00 uur Kerkplein Ulestraten.
Info: 043 – 3644426/3644647
Woensdag 20 juni:
Late avondwandeling
Onderwerp: avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek: 21.00 uur kerk Ulestraten.
Info: 043 – 3643740
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 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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