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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mensen, wat hebben wij toch voor een herfst gehad? Veel
natuurliefhebbers vonden het warme weer prachtig, anderen waren
bezorgd. Dat er sprake is van een klimaatsverandering is wel
duidelijk. Moeten wij ons verheugen of dit betreuren? Vele
deskundigen, de pessimisten en de optimisten onder hen, verklaren
van alles en nog wat. Gaan we uit van een doemscenario of
genieten wij nog van ons natuurbeleven?
In 1968 kwam de Club van Rome met een doemscenario: over 25 jaar
zou er niet veel meer te genieten zijn. We leven nu anno 2006. We
hebben veel zien verslechteren, maar niet in het door hen gestelde
tijdpad. Zijn we bewuster geworden, heeft het educatieve werk van
natuur- en milieuorganisaties goed werk verricht? Ik ga er van uit dat dit
een juiste stelling is. Maar er staan weer landelijke verkiezingen voor de
deur ( dit schrijven moet 20 november ingeleverd zijn bij onze redactie).
En helaas, natuur en milieu zijn bij deze landelijke verkiezingen geen hot
item. Hoop doet echter leven, als de economie aantrekt ziet men dat ook
de interesse voor investering in natuur en milieu weer aanwakkert.
Wij blijven optimistisch!!!! De mensen hebben een grote behoefte aan
evenwicht in hun omgeving. Een vereniging als de onze voorziet in een
grote behoefte. Zien wij veel verenigingen in ledenaantal afnemen, wij,
I.V.N., constateren alleen een gestage groei van ons ledenbestand. Men
is enthousiast betreffende onze wandelingen, excursies, cursussen,
presentaties etc. Ook de jeugd weet ons te vinden op de maandelijkse
bijeenkomsten.
Dat dit te danken is aan het enthousiasme van onze gidsen, werkgroepleden en andere leden staat buiten kijf. Een dank voor hen is hier dan
ook op zijn plaats.
De derde vrijdagavond van januari is traditioneel weer onze
jaarvergadering. Bestuur en werkgroepen bereiden deze reeds voor. Uw
inspraak op deze avond is ons zeer welkom. Kom met uw ideeën en
suggesties.
Ook hebben wij weer enkele jubilarissen. Na het formele gedeelte
hebben wij een kennisquiz met het raden van vertoonde opnamen van
Ulestraten vroeger en nu.
Bestuursleden waren aanwezig bij diverse jubilea van andere IVNafdelingen, jubileum en symposium IKL, presentatie herinrichtingsplan
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Centraal plateau Limburg, jubileum Vogelwacht, milieu-overleg
gemeente Meerssen, regio- en districtsvergaderingen etc.
Onze dagwandeling in de Voerstreek was een groot succes, voor
herhaling vatbaar volgens de deelnemers. De avondtocht “ Nacht van de
nacht” beleefde men als indrukwekkend. Men was enthousiast omtrent
de diapresentatie betreffende Zoogdieren. Volop genoot men van de
lezing betreffende de bevolkingsafname van Wim Derks; zoals wij van
hem gewend zijn wist hij ons op een heel duidelijke wijze deze moeilijke
materie uit te leggen. Laten wij hopen dat de politiek dit thema op de
juiste wijze oppakt.
Wij zijn voornemens te starten met een korte cursus Amfibieën en
reptielen; geplande cursusdata zijn: 7, 14, 21 en 31 maart en 16 mei
2007. Ook worden er nog pogingen gedaan voor het organiseren van
een workshop “Wilde planten in de zomer”; data en tijden volgen nog.
Kortom volop activiteiten!
Rest mij nog u namens het bestuur Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig, Gelukkig en Natuurrijk 2007 toe te wensen!
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de
maand, in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut?
Ontmoeten wij u weer op onze cursussen, wandelingen, presentaties en
andere activiteiten?
Namens het bestuur,
Frans Passier
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UITNODIGING VOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 januari 2007 om 20.00 uur
in ons verenigingslokaal de Haamsjeut.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Vaststellen van de notulen van de Algemene
Ledenjaarvergadering gehouden op 20 januari 2006. Een verslag
van deze notulen is elders weergeven in deze Haamsjeut.

3.

Bespreking van het jaarverslag 2006 door de voorzitter.

4.

Bespreking van de jaarverslagen van de werkgroepen.

5.

Financieel verslag 2006 door de penningmeester (Leo Teheux).
Het financieel verslag ligt ter inzage vóór en tijdens de vergadering.
Vaststelling contributie voor het jaar 2007.

6.

Rapport kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissielid.
De kascontrolecommissie wordt gevormd door Marcel Aarts, Jean
Slijpen en Math Erckens. Aftredend is Math Erckens.

7.

Bestuursverkiezing.
Volgens rooster is Wim Ghijsen aftredend als bestuurslid. Hij stelt
zich herkiesbaar voor een volgend termijn.
Het bestuur stelt hem gaarne ter herverkiezing voor.
Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten
ter verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door
tenminste 5 IVN- leden en een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat aanwezig is.

8.

Mededelingen van algemene aard en huldiging van de
jubilarissen.

9.

Rondvraag

10.

Afsluiting van het officiële gedeelte.
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21.00 uur Pauze
Tijdens de pauze wordt er koffie/thee met Limburgse vlaai
gepresenteerd.
Einde officiële gedeelte van de avond met een gratis tombola.
21.30 uur Tot slot gezellig samenzijn onder het genot van drankje met
een hapje.
Namens het bestuur,
Wim Ghijsen
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006
(Gehouden op vrijdag 20 januari 2006 in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut)
Aanwezig: 27 personen
Afmeldingen : Harrie Janssen, Wim Ghijsen, P. Raeven, F.Engwegen en
Jo Urlings
1.Welkom en opening door de voorzitter.
2. De notulen van de algemene ledenvergadering van 21-1-2005
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Bespreking van het jaarverslag 2005.
De voorzitter geeft een terugblik over 2005. De nadruk ligt vooral op de
geslaagde jubileumviering. Een enorm succes. Ook dank voor de
enorme inzet van iedereen.
4. Bespreking van de jaarverslagen van de werkgroepen
Alle coördinatoren geven een kort overzicht van de activiteiten van hun
werkgroep over het afgelopen jaar. De verslagen worden in de
Haamsjeut gepubliceerd.
5. Financieel verslag over 2005.
Leo Teheux geeft een toelichting op het financiële verslag.
De contributie 2006: de vergadering gaat akkoord om de contributie niet
te verhogen.
6. De kascontrole commissie.
De kascontrole commissie doet verslag van de financiële controle die zij
heeft uitgevoerd.
De commissie heeft de financiële gegevens zorgvuldig gecontroleerd en
in orde bevonden. De vergadering verleent bij deze dan ook décharge
aan de penningmeester en het bestuur.
Benoeming kascontrole commissie.
Zittende leden zijn:Jean Slijpen, Math Erckens en Jo Urlings.
Aftredend: Jo Urlings. Nieuw gekozen lid: Marcel Aarts
Voor 2007 bestaat dus de kascontrolecommissie uit: M. Erckens, M.
Aarts en Jean Slijpen.
7. Bestuursverkiezing.
Geen wijzigingen in bestuurssamenstelling. Jo Frenken wordt herkozen
als bestuurslid. De vergadering stemt hiermee in.
7

8. Mededelingen van algemene aard.
Arbo-wetgeving wordt kort onder de aandacht gebracht. Wim Ghijsen is
algemeen coördinator.
9. Rondvraag.
Els Derks: Er komt een herinrichting Waterval van het WML gebied.
Iedereen zal via media op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen rond dit gebied.
10. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter dit officiële gedeelte
onder dankzegging voor de positieve bijdragen.
Tijdens de pauze wordt er koffie/thee en vlaai gepresenteerd.
De avond wordt voortgezet met een film van 25 jaar IVN en een
geslaagd optreden van Els en Wim Derks als Tirolers gevolgd door een
gezellig samenzijn.
Namens het bestuur,
Leo Teheux
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ULESTRATEN: BIJZONDERE WAARNEMINGEN
De Neushoornkever

Tijdens een wandeling (25-6-2006) in Vliek en met name richting de
Bamfordweg zag ik op de grond een grote nog vers uitziende dode
kever. Bij nader inzien bleek dit de redelijk zeldzame neushoornkever te
zijn.
De neushoornkever: grootte 25-40 mm, het mannetje in dit geval heeft
een naar achteren gebogen hoorn. Het vrouwtje legt de eieren en na 1
tot 3 jaar wordt dat van larve tot pop en dan kever.
De larve (volgroeid 120 mm lang) leeft o.a. in door de mens voor zijn tuin
aangelegde composthopen, die zeker 5 á 6 jaar ongemoeid moeten
worden gelaten. Deze composthopen waarin de kever zich ontwikkelt,
bevatten langdurig rottend plantenmateriaal, haksel en schors van
bomen en struiken. Er mag geen dennenhout of dennennaalden in
aanwezig zijn want daarvan gaan ze dood als ze dit eten. Ook
houtzagerijen die dit haksel en schors aan particulieren verkopen,
zorgen op deze manier voor de verspreiding van de kever. Hierdoor is de
kever aan een opmars bezig want de kevers bewoonden oorspronkelijk
oude eikenbossen.
De kevers vliegen op zomeravonden rond en verbergen zich overdag in
allerlei schuilplaatsen.
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De neushoornkever is het sterkste dier ter wereld want hij kan wel 850
keer zijn eigen gewicht optillen. Dus als je goed oplet, kun je deze mooie
dieren ook in je eigen omgeving tegenkomen.
De hoornaarwesp
Ook dit diertje kom je in onze
omgeving tegen en is 19-35
mm groot. Van de
wespenfamilie is deze de
grootste en nestelt meestal
in holle bomen.
Hoornaarwespen zijn rovers
en kunnen grote insecten
aanvallen. Ze zijn schuw en
steken maar zelden. (20-8‘06 gefotografeerd)

Varenbeuk
In de maand mei 2006 is in het kasteelpark Vliek de varenbeuk
omgezaagd. De reden hiervoor is onbekend maar gezien zijn
waarschijnlijke leeftijd, ongeveer 150 jaar, kan hij ziek zijn geweest.
De plek waar hij stond grensde aan de openbare weg en kon voor de
weggebruikers gevaar
opleveren. Maar jammer is
het wel, want in het park
stonden vijf beukensoorten
n.l. de gewone beuk, de
bruine beuk, de treurbeuk,
de in 1983 omgewaaide
kambeuk en de nu gevelde
varenbeuk.

Reeën in de vroege morgen
Op een vroege zondagmorgen in mei zag ik in Waterval in de buurt van
het waterpompstation een reegeit met haar twee kalfjes die graasden in
de weide bij de twee beken. Dit is het gebied waar de Watervalderbeek
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en de Vliekerwaterlossing bij elkaar komen en als Watervalderbeek
richting Meerssen stroomt. (gebied “de tweebeken”)

Zoals je ziet is er in Ulestraten bijzonder veel te zien. Door er op uit te
gaan en je ogen goed te kost te geven zie je mooie dingen in de natuur.
Groot of klein in de natuur, het blijf je verwonderen.

Fred Erkenbosch

Nieuwe leden
Als nieuwe leden verwelkomen wij
deze keer de heren Piet Gerris en
Arno Deusings.
Met leedwezen hebben wij afscheid
moeten nemen van mw. Martha
Rolink-Hoenjet en dhr. Jo Petit.
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ZUIVERE LUCHT
Steeds vaker merken we dat de lucht om ons heen niet goed is. We
kunnen dat soms zelfs ruiken, bijvoorbeeld rondom
industriegebieden, maar ook in rokerige of benauwde woningen. We
kunnen flinke last krijgen door het inademen van deze ongezonde
lucht. In Nederland overlijden er daardoor jaarlijks duizenden
mensen vroegtijdig. Goede luchtkwaliteit is noodzakelijk en het is
niet voor niets dat daarvoor Europese normen zijn opgesteld. Dus
is het belangrijk om de luchtkwaliteit goed in de gaten te houden:
door te meten, te verbeteren en maatregelen te nemen om gezonde
lucht te behouden of te krijgen.
IVN-Meerssen, IVN-Ulestraten en Milieudefensie Meerssen organiseren
een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst met als titel: “Zuivere Lucht”.
Een voorlichtster van SMVL (Samenwerkingsverband Milieu Voorlichting
Limburg ) zal ingaan op oorzaken en gevolgen van de luchtvervuiling en
praktische manieren aanreiken om de lucht in en rondom uw eigen huis
gezond te houden.
In de gemeente Meerssen
Maar hoe zit het met de lucht in de gemeente Meerssen?
We zijn heel blij dat er een vertegenwoordiger van de gemeente
Meerssen aanwezig zal zijn, om een korte uiteenzetting te geven over de
luchtkwaliteit in de gemeente Meerssen.
De voorlichting vindt plaats op maandag 26 februari om 19.30 uur in
gemeenschapshuis De Stip te Meerssen. Toegang is gratis en iedereen
is welkom!
Els Derks–van der Wiel
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PABLO NERUDA
Op 26 februari 2007 komt er een voorlichtingsavond over lucht,
daarom wordt het gedicht “Ode aan de lucht” van de Chileense
dichter Pablo Neruda in deze Haamsjeut geplaatst.
Ik wil graag een korte levensbeschrijving geven van de dichter, zodat het
gedicht gemakkelijker te begrijpen, te plaatsen is. Waarom een
Chileense dichter? Hij heeft wat te zeggen en is wereldberoemd! De
broer van Wim woont in Chili en we maakten, maken nog, van dichtbij
mee hoe de politieke situatie was en is. Bovendien hebben we het
voorrecht gehad om het land te bezoeken en gezien hoe mooi het is.
Pablo Neruda werd geboren op 12 juli 1904 in Parral als Neftali Ricardo
Reyes Basoalto. Hij ging zich Pablo Neruda noemen, naar de Tjechische
dichter Jan Neruda, die hij zeer bewonderde. Ook omdat zijn ouders niet
wilden dat hij schrijver werd, gebruikte hij deze schuilnaam. Op 13-jarige
leeftijd publiceerde hij al in de plaatselijke krant.
Hij was zeer betrokken bij de politieke situatie in zijn vaderland, verwierp
de sociale misstanden en werd lid van de communistische partij. Hij
studeerde in Santiago, werd diplomaat met standplaatsen in o a. Birma
en in Spanje. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw en ze kregen
samen een kind. De dochter, die niet gezond was, ligt in Gouda
begraven. Hij heeft ook meegedaan aan de presidentsverkiezingen in
Chili, maar kreeg te weinig stemmen. Pablo gaf zijn stemmen toen aan
Allende die president werd.
In 1971 ontving Pablo de Nobelprijs voor literatuur. Hij overleed op 23
september 1973 in Santiago aan kanker, 12 dagen na de militaire coup
en gewelddadige dood van zijn vriend de Chileense president Salvador
Allende.
Pablo Neruda wordt over de hele wereld als een van de belangrijkste
dichters bewonderd.
Els Derks–van der Wiel
Als u dit leest zijn onze twee zonen en de vriendin van de jongste net
terug van een familiebezoek in Chili en zult u begrijpen dat dit gedicht
niet toevallig bij mij boven kwam.

13

ODE AAN DE LUCHT
Ik was uit wandelen gegaan
en wie kwam ik tegen? De lucht.
Ik groette hem met ontzag en zei:
”Wat ben ik blij
dat u die doorzichtigheid nu eens
hebt uitgetrokken, nu kunnen we wat praten”.
Hij bleef maar dansen,
woei door de bladeren heen,
blies met zijn glimlach
het stof van mijn zolen,
hief toen zijn hele blauwe tuigage,
zijn glazen skelet, zijn briezen oogleden omhoog
en als een mast zo pal
hoorde hij mij aan.
Ik kuste zijn hemelsblauwe koningsmantel,
hulde me in zijn hemelzijden wappervlag
en zei:
“Koning of kameraad,
bloemkelk, vogel of dauwdraad,
ik weet niet wie u bent,
maar één ding vraag ik u:
verkoop u nooit.
Het water heeft zich verkocht
en in de woestijnen
zag ik pijpleidingen doodlopen,
de druppels ophouden,
en ik zag de armen, het volk,
rondwankelen in het zand,
omzwervend met enkel hun dorst.
Ik zag het nachtlicht gerantsoeneerd
in het huis van de rijken.
In de nieuwe hangende tuinen
is alles zonsopgang,
alles is zwart
in het ontstellende donker van de krotten.
Daar gaat enkel nacht op, stiefmoeder,
met tussen haar uilenogen een dolk
en een gil, een misdaad
staat op en dooft uit
door het donker verzwolgen.
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Nee, lucht verkoop u nooit,
laten ze u niet kanaliseren,
laat u niet kisten,
niet in tabletten persen,
laat u niet inflessen,
kijk uit!
Roep me
als u me nodig hebt,
ik ben de dichter, kind van armelui,
vader, oom, neef, bloedeigen broer
van de armen
van alle armen van mijn land
en alle vaderlanden,
van de armen die wonen aan de rivier
en van die die hoog wonen
op de loodrechte bergwanden
die steen kloppen,
planken spijkeren,
kleren naaien,
hout zagen,
aarde malen,
en daarom wil ik
dat ze vrij blijven ademen:
u bent al wat ze hebben,
daarom bent u doorzichtig,
dan kunnen ze zien wat morgen brengt,
daarom bestaat u, lucht,
laat u dan inademen,
laat u niet vastleggen,
vertrouw de lieden niet
die in auto’s komen aanrijden
om u te taxeren,
lààt ze,
lach ze uit,
floep, hun hoed af,
ga niet in op hun voorstellen,
laten we samen door de wereld dansen,
dan gaan we de appelbloesems afwaaien,
dan waaien we de ramen binnen,
dan fluiten we samen,
dan fluiten we wijsjes,
van gisteren en morgen,
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en dan komt de dag
dat wij licht en water,
aarde en mens bevrijden,
dan zal het zijn: alles voor allen
zoals jij nu bent.
Daarom, voorzichtig nu, kom mee,
we moeten nog zoveel dansen en zingen,
kom mee naar de bergen hoog,
naar de volle zee,
kom mee naar waar de nieuwe lente
te bloeien staat
en in een vlaag van wind en lied
delen we de bloemen uit,
de geur en de vruchten,
de lucht van morgen.

Pablo Neruda

Vertaling overgenomen uit het boek:
“Adieu Milieu” Uitgeverij Infodok Leuven v.z.w.
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GEVOEL VOOR TIJD: TIMING
In de vorige aflevering van D’n Haamsjeut schreef ik over de
zintuigen bij vogels met een gedachtegang over het magische
karakter daarvan. Het waarnemen bij dieren is beter dan bij de
mens; daarom spreken we ook wel van een zesde zintuig.
Ik eindigde met de uitspraak, dat het gevoel voor timing bij dieren
ook goed ontwikkeld is en dat ik daar tijdens deze wintereditie op
zou terugkomen. Waarom doen dieren datgene wat ze doen op dat
moment van de dag, van het seizoen, van het jaar? Een en ander
gebeurt min of meer onbewust en wordt ingegeven door
fysiologische processen. Alle levensprocessen spelen zich af in en
door cellen en een wonderlijk gegeven is, dat die cellen weten hoe
laat het is; ze hebben gevoel voor timing, d.w.z. dat ze op het juiste
moment datgene doen, wat ze behoren te doen, zoals hormonen
produceren, een weksein geven, een hongergevoel starten, etc.
Het leven stikt van de tijdsprocedures. Wij reageren erop en ook
proberen wij dat proces te negeren (het ontkennen van een jetlag)
of zelfs te beïnvloeden (het gebruik van verlichting of productie van
kunstmatige insuline). De mens maakt bij die timing gebruik van
wetenschappelijk onderzoek, van uurwerken, van agenda’s, van
medicijnen, e.d. Planten en dieren doen dat met hun gevoel voor
timing in de vorm van licht/donker, warm en koud seizoen, de
daglengte. Zo is van vogels bekend dat in het voorjaar hun
geslachtsorganen uitgroeien tot 200 keer de grootte in de
winterperiode. Wat moet je in de winter met grote geslachtsorganen
terwijl je er geen gebruik van maakt? Dat gewicht meedragen vraagt
alleen maar energie en die is niet voorhanden.
We spreken in dit kader van een biologische klok die de tijdprocessen bij mens en dier regelt.
Hoe beleven we tijd?
We kennen allemaal wel een aantal uitspraken, die met tijd te maken
hebben. “De tijd vliegt om.” of “De tijd kruipt.” En als iets te lang duurt en
je wil wat doen om de verveling tegen te gaan dan moet je de tijd
“doden”. Zo spreken we ook over “leeftijd” in de zin van hoe lang heb je
geleefd of hoeveel jaren heb je nog te gaan.
Tijd kan overzichtelijk zijn (weten hoeveel tijd je nodig hebt of weten hoe
een tijdsprocedure werkt) maar vaak ook missen we dat overzicht omdat
een tijdsbestek over vele jaren kan worden uitgestreken of dat we niet
weten hoe lang een tijdsprocedure zal duren: bijvoorbeeld een ziekte
waarvan we de afloop niet kennen. Mensen willen graag weten waar ze
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aan toe zijn; daarom zoeken ze naar wetmatigheden, naar structuren,
naar een vaste volgorde van tijdseenheden. En zo heeft men in de loop
der tijden vaste tijdsprocedures leren kennen, korte en langere vaste
tijdsprocessen, die zich elke keer weer herhalen. En dat geeft structuur,
zo je wil: vastigheid.
Om nog eens op de ziekte terug te komen: het niet herkennen van een
ziektebeeld, dus ook geen tijdsprocedure weten, vinden we over het
algemeen erger dan een ziekte, die wel bekend is en waarvan we weten
welke symptomen erbij horen en hoe lang die duren.
Tijd is een relatief gegeven.
De levenscyclus van een
vlieg duurt enkele dagen.
Die van een olifant duurt
zo’n 70 jaren. Dat is een
behoorlijk verschil. Wat de
vlieg op één dag meemaakt
is relatief veel meer, dan
wat een olifant op één dag
aan indrukken meekrijgt.
Zo ervaren vogels bepaalde
pauzes in hun zang als
korte intervallen terwijl wij
als mens hun zang als een
doorlopend geheel
waarnemen; ons gehoor is
niet in staat om zulke korte
pauzes als een echte
geluidloze onderbreking te
onderscheiden.
Over het algemeen kunnen
we bij tijdsprocedures
spreken over zeer korte cycli zoals de hartslagcyclus (ongeveer 1
seconde), een slaapcyclus (90 minuten) en als zeer kort (fracties van
een seconde) de impulsen van de zenuwen.
Een langere cyclus omvat een dagritme, 24 uren, eenmaal de draaiing
van de aarde, dag/nachtcyclus en we merken dat aan bijvoorbeeld de
verschillen in lichaamstemperatuur die over de dag verdeeld verschillend
is, maar wel volgens een vast patroon. Of we merken dat aan het
verschil in hormoonproductie, waardoor depressiviteit meestal in de
ochtend het hevigst is. Als ’s avonds weer de productie van serotonine
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(die schakelstof in de hersenen, die het gevoel van welbevinden geeft)
op gang komt, verdwijnt het depressieve gevoel.
De volgende cyclus, qua lengte is de maandcyclus ook wel
maancyclus, want die cyclus heeft wel degelijk met de rondgang van de
maan om de aarde heen te maken. Het meest voorkomende gegeven is
de maandelijkse menstruatiecyclus bij de vrouw. Bij dieren zijn er meer
voorbeelden op te noemen, maar daarover straks.
Dan komen we aan bij de jaarcyclus: voor mensen goed herkenbaar
omdat we daar ook een duidelijk gevoel voor structuur van tijd aan
overhouden. Ik hoef maar te noemen: de kleding, die we aan de
seizoenen aanpassen: dik in de winter en luchtig in de zomer. Bovendien
wordt de voeding aangepast; we spreken van winterse maaltijden die
nodig zijn om meer warmte te kunnen leveren. Alhoewel, met onze
consumptiemaatschappij zal dat niet meer zo’n zorg zijn. Ook hier weer
zijn bij dieren nog meer zaken te beschrijven zoals het aanleggen van
een wintervoorraad, de winterslaap en de vogeltrek.
Ik zei het al in het begin: Dat gevoel voor timing, voor vaste
tijdsprocedures kunnen we ook wel benoemen onder het gegeven van
de biologische klok. Mensen, dieren en planten en zelfs eencellige
bacteriën doen op het juiste moment wat ze doen moeten om te
overleven. Hoe zit met die klok bij vogels? Dat beschrijf ik in het
volgende stukje.
De biologische klok bij vogels.
Ook bij vogels is er sprake van omgang met tijdscycli, van zeer kort tot
en met de langere jaarcyclus. Neem als voorbeeld van een zeer korte
cyclus de hartslag. Die is omgekeerd evenredig met de grootte van de
vogel: is de vogel klein (zangvogels, vinken, mussen) dan is de hartslag
snel; is de vogel groot dan in de hartslag langzamer. Zo is er ook weer
een relatie te leggen met de leeftijd. Hoe groter de vogel, des te ouder
de vogel gemiddeld wordt. Hoe kleiner de vogel, des te korter het
gemiddeld te verwachten aantal jaren. Dat geldt trouwens ook voor de
relatie met de ademhaling van een grote/kleine vogel.
Dat vogels bezig zijn met dag(zonne)cycli (leven volgens vaste
tijdspatronen), dat merken we al aan de vastigheid van het wakker
worden. Daarop kunnen we onze klok gelijk zetten. Bepaalde
vogelsoorten worden altijd het eerste wakker, gevolgd door weer andere
vogelsoorten. Omdat vogels hun zang als territoriumafbakening
gebruiken kunnen we de volgorde goed via ons gehoor bepalen: de
roodstaart is de eerste die begint; 10 minuten later de roodborst, binnen
5 minuten gevolgd door de merel en nog eens vijf minuten later door de
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winterkoning. Let wel: zo rond half mei hebben we het dan over de
vroege tijd van na 3.00 uur, nog echt nacht, althans voor mij.
Verdeeld over de dag hebben de vogels ook hun vaste bezigheden
volgens een vast tijdsschema. We denken daarbij aan: territoriumafbakening, voedsel zoeken, lichaamsverzorging. Ze voeren die
activiteiten uit op dat moment, dat ze het meeste resultaat hebben,
bijvoorbeeld op dat gedeelte van de dag dat er insecten in voorraad zijn.
Voor de ene vogel is dat overdag in de ochtend; voor de ander is dat
tijdens de schemering of zelfs tijdens de nacht omdat die een ander
soort insecten eet. Dat is dan ook de reden dat sommige vogelsoorten
beslist geen voedselconcurrenten van elkaar zijn.
Vogels zijn in mindere mate afhankelijk van de maan(d)cyclus. Dat
geldt wel in hoge mate voor de vogels aan de kust. Het verschil van eb,
vloed en springtij heeft gevolgen voor het voedselaanbod langs het
strand en in gebieden die afwisselend nat en droog zijn.
Voor de kansen tot overleving is natuurlijk de jaarcylus van groot
belang. Vogels moeten een aantal gedragingen op het meest geschikte
tijdstip in het jaar uitvoeren, anders overleven ze niet. Dan hebben we
het over het juiste moment van de broedzorg kiezen, zonodig meedoen
aan de vogeltrek en het opzoeken van een overwinteringsgebied, voor
de winter een territorium afbakenen om over genoeg voedsel te kunnen
beschikken en na de winter beginnen aan paarvorming (balts).
Slot
Je ziet, vogels dienen om te kunnen overleven volgens optimale
voorwaarden te werk te gaan. Ze dienen de juiste handelingen op
het juiste moment van de dag, van het jaar, te moeten uitvoeren.
Zonder die tijdsprocedures, zonder hun gevoel voor timing, zonder
die inwendige tijdklok zouden ze het loodje leggen.
We kunnen als mens helpen door ze zo natuurlijk mogelijk te laten
leven. Wij leven al te veel met een agenda, een kalender, onze
horloge en zomertijd en vervreemden steeds meer van de natuur.
Misschien zouden we wat meer op ons gevoel kunnen leven, maar
ja ……….. de maatschappij!

Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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TRUFFELS IN ONS LAND?
Najaar en winter zijn voor mij de periodes dat ik denk aan truffels
eten. Niet de chocolade truffels maar de echte paddenstoelen. De
geur van een truffel is heel bijzonder: voor mijn gevoel tegelijk heel
aantrekkelijk en ook een beetje vies. Eigenlijk nergens mee te
vergelijken en als je het één keer hebt geroken, vergeet je het nooit
meer.
Eén keer heb ik verse witte truffel gegeten maar die is eigenlijk
onbetaalbaar met meer dan € 1000 per kilo! De zwarte truffel is ook
niet goedkoop maar kost toch maar een fractie van de witte en er is
ook nog de “goedkope” zomertruffel die je bovendien “ingemaakt”
in een potje kunt kopen. Gelukkig doe je maar heel weinig truffel
door een gerecht, maar een beetje decadent blijft het toch wel.
Maar goed iedere aanleiding om een artikel te schrijven is welkom,
zelfs als die aanleiding wat decadent is.
Truffels in ons land
Truffels zijn ondergrondse paddenstoelen. Op een wandeling zul je ze
dus zelden zien en het blijkt dat er ook maar weinig over bekend is.
Eind 2004 las ik een bericht van de Universiteit van Gent over een
onderzoek aan eekhoorns. De eekhoorns waren alle verkeerslachtoffers
en de universiteit onderzocht de maaginhoud om te zien of ze truffels
gegeten hadden. Van de 20 eekhoorns hadden er 15 truffels gegeten
waarbij zeer zeldzame soorten. Eén vrouwtje had zelfs 4 soorten weten
te vinden!
Uit zo’n kort bericht kun je soms erg veel leren:
- Dat er truffels groeien in Vlaanderen en dus waarschijnlijk ook in ons
land.
- Dat er zelfs meerdere soorten hier inheems zijn.
- Dat eekhoorns een betere neus hebben voor truffels dan mensen want
ze weten gemakkelijk soorten te vinden waarvan mensen denken dat ze
heel zeldzaam zijn.
- Dat ondergrondse paddenstoelen dieren nodig hebben om hun sporen
te verspreiden en dat ze waarschijnlijk daarom zo’n duidelijke geur
hebben.
- Dat ik weinig verstand heb van paddenstoelen want anders zou ik de
meeste dingen wel geweten hebben.
Kortom mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Maar het viel toen niet mee
om informatie te vinden over ondergrondse paddenstoelen in Nederland
in de boeken en op het internet. Het onderwerp is dus een paar jaar
blijven liggen, maar nu lukte het wel, vooral dank zij een uitgebreid artikel
op Wikipedia over ascomyceten.
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Ascomyceten
Ascomyceten zijn schimmels. Ze zijn verwant aan de steeltjeszwammen,
de basidiomyceten. Heel globaal zijn de steeltjeszwammen de “gewone”
paddenstoelen met een steel en een hoed en sporen die uit plaatjes,
buisjes of uit de “buik” van de paddenstoel komen. De “vreemde”
paddenstoelen zijn meestal ascomyceten of zakjeszwammen zoals
truffels, morieljes, bekerzwammen, zwam-eters die op andere
paddenstoelen groeien, meniezwammetjes, geweizwammetjes en
dodemansvingers. Maar ook builenbrand op mais en moederkoren op
granen zijn ascomyceten. In de korstmossen gaan zoals bekend een alg
en een schimmel samen. In meer dan
90% van de gevallen is de schimmel
een ascomyceet.
Minder zichtbare, maar wel belangrijke,
ascomyceten zijn bijvoorbeeld de
schimmel die penicilline maakt, een
andere die de iepziekte veroorzaakt en
weer een andere die witte vloed bij
vrouwen veroorzaakt. Maar misschien
wel degene die we het meest tegen
komen is de bakkersgist die ons brood
doet rijzen en die onder andere namen
zorgt voor bier en wijn. En uit de
penicilline familie komen ook de
kaasmakers voor de witte
schimmelkazen Camembert en Brie en
de blauwschimmelkazen Gorgonzola,
Roquefort en Stilton.
Ascomyceten zijn dus zeer divers en zowel gevaarlijk als uiterst nuttig.
Ze zijn ook al heel oud in de zin dat ze er in de ontwikkeling van het
leven op aarde al heel vroeg bij waren: meer dan 600 miljoen jaar
geleden. Ascomyceten zijn zeer waarschijnlijk in zee ontstaan en ze zijn
op een gegeven moment aan land gekomen. Op het land hebben ze
waarschijnlijk een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de
hogere planten zoals de kruiden, struiken en bomen. Bij de eerste
landplanten hebben de ascomyceten er voor gezorgd dat die met hun
wortels water en voedingsstoffen uit de grond konden opnemen. Deze
schimmels gingen in symbiose leven met de landplanten en gaven de
planten de stoffen die ze nodig hadden, in ruil voor suikers en
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koolhydraten die ze zelf niet kunnen maken omdat schimmels geen
bladgroen hebben.
Nog steeds leven de meeste bomen in symbiose met een schimmel en
heel vaak is dat een ascomyceet. Dit samengaan van schimmel en plant
is voor beide heel belangrijk en daarom is het erg vreemd dat we over dit
ondergrondse gebeuren nog zo weinig weten terwijl onze oogsten er van
afhangen!
Maar goed. Een van de ascomyceten die nog steeds goed samenwerkt
met een boom is de truffel.
Ondergrondse paddenstoelen
In ons land komen ondergrondse paddenstoelen voor uit vier families
waarvan twee families niet bij de ascomyceten horen maar bij de
steeltjeszwammen. Maar ze worden wel allemaal truffels worden
genoemd. De echte truffels zitten in de Tuberaceae (echte truffelfamilie)
en de andere ascomyceten truffels zijn hertentruffels (Elaphomycetales).
De twee families steeltjeszwammen heten zijdetruffels en inkttruffels. In
totaal heb ik 24 inheemse ondergrondse paddenstoelen geteld op
internet waarvan 7 echte truffels. Zeven inheemse truffels dat lijkt een
flinke oogst maar ze staan allemaal op de Rode Lijst als “verdwenen” tot
“gevoelig”. Maar misschien dat de eekhoorns het beter weten dan wij.
Helaas gelden alle in Nederland voorkomende truffels als stinkend, niet
lekker of op zijn best smakeloos. Tenminste voor mensen, eekhoorns
denken daar duidelijk anders over.
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Culinaire truffels
Voor de kok valt er dus niet veel halen in onze inheemse truffel voorraad.
Maar eigenlijk geldt dat ook voor het buitenland. Eigenlijk zijn er maar
drie soorten die gegeten worden:
- De witte truffel (Tuber magnatum) is verreweg de duurste. Hij wordt
rauw gegeten en komt meestal uit Italië en soms uit Kroatië.
- De zwarte of Perigord truffel (Tuber melanosporum) is minder duur en
wordt mee gekookt in een gerecht. Deze truffel wordt vooral gevonden in
Zuid-Frankrijk en Italië en verder in de landen daar omheen.
Tegenwoordig wordt deze truffel ook gekweekt in Nieuw-Zeeland en
Tasmanië.
- De zomertruffel (Tuber aestivum) heeft een grotere verspreiding en
komt ook voor in wat noordelijker streken. De zomertruffel schijnt tot in
België inheems te zijn maar niet in Nederland. De zomertruffel ziet men
als weer iets minder van kwaliteit (en prijs) dan de zwarte truffel. Deze
truffel kun je in ons land in speciaalzaken ingemaakt kopen.
- Er zijn nog een aantal echte truffels die gegeten worden maar die
worden door de culi’s toch als een beetje nep beschouwt. Echt nep is de
truffelolie van de supermarkt. Het aroma daarvan is puur synthetisch en
vervliegt heel snel als de fles open is geweest, maar het is wel lekker.
Truffels kweken
Truffels zijn vreselijk duur en dus probeert men het aanbod te vergroten.
Maar dan is er iets vreemds. Rond 1900 leverde Frankrijk zo’n 1000 ton
per jaar en tegenwoordig is 50 ton een heel goed jaar! Eigenlijk weet
niemand hoe dat komt. Verwaarlozing tijdens de eerste en tweede
wereldoorlog van de percelen met truffel, wordt genoemd als oorzaak,
maar men is er vrij zeker van dat dit niet de enige reden kan zijn.
Truffels groeien in symbiose met een boom. Bij de zwarte truffel is dat
vaak een eik, de witte en de zomertruffel schijnen liever een hazelaar te
hebben maar alle drie zijn ze niet erg kieskeurig. Hoe het met de
Nederlandse truffels zit heb ik niet kunnen vinden, blijkbaar is daar nooit
echt naar gekeken. De truffel bestaat meestal alleen uit een kluwen
schimmeldraden (het mycelium) onder de grond, net als bij andere
paddenstoelen. Op een gegeven moment gaat de truffel een
paddenstoel vormen om zich via sporen te kunnen voortplanten. Wat
daarvoor de aanleiding is weet men niet maar bij de truffel duurt het wel
zo’n 10 jaar voordat dit stadium bereikt wordt. De meeste schimmels
maken een paddenstoel boven de grond zodat de sporen zich kunnen
verspreiden. De truffel doet dat ondergronds. De paddenstoel is dan
natuurlijk minder kwetsbaar maar er is een dier nodig om de paddenstoel
op te graven voordat de sporen zich kunnen verspreiden. En een dier lok
je met geuren. Eekhoorns, varkens, herten en waarschijnlijk nog veel
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meer dieren ruiken de rijpe truffel en eten die op. Via de uitwerpselen
kunnen de sporen zich dan verspreiden.
Om meer truffels te kunnen oogsten heb je meer bomen nodig die in
symbiose leven met deze schimmel maar hoe regel je dat? Eind 19e
eeuw maakte men vooral gebruik van natuurlijke truffel groeiplaatsen
maar men was graag bereid de natuur een handje te helpen. Men
ontdekte dat eikels van bomen die in symbiose leven met een truffel, na
het kiemen vaak ook een truffel als metgezel hebben. Ook het
verplaatsen van grond waarin het mycelium zit helpt. Maar het duurt
bijna 10 jaar voordat je weet of het echt gelukt is! Verrassend is dat er
een heel duidelijk signaal is dat er oogstbare truffels aankomen voordat
ze er zijn: een of twee jaar tevoren verdwijnen de grassen en kruiden
rond de boom! Er ontstaat dus een ronde kale plek rond een truffelboom,
“brulée” (verbrand) noemen de Fransen dat. Waarom en hoe? Niemand
weet het.
Tegenwoordig kweekt men bomen met een truffel eraan. Onder
laboratorium omstandigheden laat men bijvoorbeeld een eik kiemen
samen met de goede schimmel. De boom wordt dan verder opgekweekt
en moet worden geplant op een plaats en in een grondsoort die geschikt
is voor truffels. En dan dus 10 jaar wachten.
Truffels oogsten
Veel dieren kunnen met
hun neus truffels opsporen,
mensen niet. Dus om de
truffels te oogsten traint
men dieren. Het varken is
waarschijnlijk de beste
truffel zoeker maar varkens
vinden truffel heel lekker en
het is niet eenvoudig om te
voorkomen dat ze zelf de
truffel opeten. In prakrijk gebruikt men liever getrainde honden. Maar er
is een dier dat niet getraind hoeft te worden om truffels op te sporen. Het
is een vlieg, een Suillia soort, die zijn eitjes legt in een truffel. De vlieg is
gelig met rode ogen, redelijk opvallend dus. Als je de goede soort ziet
hoef je die alleen maar te volgen om de truffel te vinden!
En om in Nederland een truffel te vinden hoef je misschien alleen maar
een eekhoorn te volgen. Nou ja, alleen maar.
Jan van Dingenen
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BIJGEPRAAT - IMKERCURSUS
De Imkervereniging Mergelland organiseert al verschillende jaren
een imkercursus. Dit maal wil zij samen met imkerorganisaties in
zowel Nederlands als Belgisch Limburg een tweetal cursussen
organiseren in Houthalen-Helchteren, België.
Imkercursus
In een Beginnerscursus wordt in 10 lessen de basis gelegd betreffende
de meest elementaire kennis over de honingbij en andere insecten, zoals
de hommels, solitaire bijen en wespen. De cursus wordt gegeven in het
Cultureel Centrum De Roepsteen, gelegen aan de kerk te Helchteren.
De cursus start (medio) december 2006 en vindt plaats in de avonduren
in het weekend. Deze cursus is gratis.
Zij die minstens voor 80% aan de lessen deelnemen en slagen in de
cursustest, ontvangen een getuigschrift van het Ministerie van de
Vlaamse Regering.
Men kan door carpoolen de vervoerskosten beperken.
Voor gevorderden
Vervolgens (en bij voldoende
deelnemers met het niveau o.a.
behaald bij de cursus Beginnend
Imkeren) wordt een cursus voor
“Gevorderden” georganiseerd. Met
10 specifieke les-items komen wij bij
de praktijkbijenteelt terecht. Diverse
bijenteeltsystemen worden hier
uitvoerig belicht, als ook het winnen
en verzorgen van bijenproducten
zoals honing, was, bijengif en
propolis.
De gezondheid van de bij komt aan
de orde en ook de apitherapie.
Deze praktijklessen worden gegeven
op de zeer goed geoutilleerde
modelbijenstand “Op het Sonnis” te Helchteren door gekwalificeerde
leraren.
De gevorderde imker kan zijn verdere kennis maandelijks uitbreiden of
bijschaven in studievergaderingen over de meest uiteenlopende
bijenteeltonderwerpen. Deze bijeenkomsten gaan meestal door in de
Roepsteen.
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Imkertreffen
Op de laatste vrijdag van elke maand is er om 20.00 uur in het
Gemeenschaphuis de Huppel te Ulestraten een zogenoemde
Imkertreffen. Dit zijn bijeenkomsten waar de meest uiteenlopende
bijenteeltonderwerpen en aanverwante zaken worden besproken, zoals
het omgaan met bijen, wespen en allergieën. Dikwijls worden
deskundige sprekers uitgenodigd.
Iedere belangstellende is welkom en de toegang is gratis.
Belangstelling?
Inlichtingen bij Jan van Hinsberg.
Tel: 043-3643760
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NATUURWEETJES
Egels in winterslaap

De egel (Erinaceidae) is van nature een insecteneter. Dat betekent dat
er in de winter weinig voedsel is voor het beestje. Tijd om in winterslaap
te gaan, wat enige voorbereiding kost. Om de lange koude periode te
overleven, moet de egel eerst flink eten. Al het extra voedsel dat hij in de
herfst eet, wordt opgeslagen als vetreserve. Ook zoekt hij een plek om te
overwinteren: een composthoop, bladhoop of een bos takken. Daar
maakt hij zijn nest, rolt zich stijf op en valt in slaap. De eerste egels
beginnen in november hun winterslaap, om in maart of april weer wakker
te worden.
Tijdens deze diepe slaap daalt de lichaamstemperatuur naarmate de
omgeving kouder is, van 38 naar mogelijk 4 graden. De hartslag van de
egel daalt en zijn ademhaling gaat heel langzaam. Egels kunnen een
half jaar zonder eten en drinken. Ze slapen overigens zelden een half
jaar aan een stuk. Er wordt af en toe een hapje gegeten. In het begin van
de winterslaap valt een egel tot 4 gram per dag af. Later is dat 1 à 2
gram. In het voorjaar, als er voldoende voedsel is, komen egels weer
28

tevoorschijn. Goed eten is dan belangrijk, ze kunnen 30% van hun
lichaamsgewicht verliezen tijdens de winterslaap.
Verhaal van het Echt Judasoor

Er zijn verschillende judasoren: het viltig (Auricularia mesenterica), vals
(Auriculariopsis ampla) en echt judasoor (Hirneola auricula-judae). We
beperken dit weetje tot het laatst. Onder gunstige, vochtige
omstandigheden is het echt judasoor 2 tot 8 cm groot en een satijnige
roodbruine, purperkleurige verschijning. Ze heeft eerst de vorm van een
bekertje, maar al snel groeit ze uit tot wat lijkt op een oorschelp.
Het judasoor lijkt nog meer op een mensenoor doordat aan de onderkant
ribbels ontstaan. Het geheel is elastisch als kraakbeen. Is het lang
droog, dan wordt een judasoor keihard. Regen brengt hem weer terug in
zijn oorspronkelijke vorm.
Hoe het Judasoor aan zijn naam komt
Paddenstoelen komen van oudsher voor in allerlei verhalen en mythes.
Zo is er ook een verhaal dat vertelt waar het Judasoor haar naam
vandaan heeft. Het begint met Jezus, die, door verraad, werd gevangen
genomen en gekruisigd. Judas, de verrader, kreeg spijt en treurde over
zijn misdaad. Hij gooide de dertig zilverlingen (die hij kreeg voor zijn
verraad) weg en wilde zelfmoord plegen. Met een stevig stuk touw klom
hij in de eerste de beste boom, een wilg. Judas knoopte het touw aan de
hoogste tak en sprong….. De wilg kreunde onder het zware gewicht en
boog diep door tot op de grond, Judas stond weer op de grond. Sinds die
tijd heet deze boom een treurwilg. Judas klom in een tweede boom, een
vlier. Ook deze tak boog een stukje mee, maar knapte tenslotte en Judas
viel hardhandig uit de vlier. Bij zijn val schuurde zijn oor over de bast van
de boom. Moedeloos liep hij naar een andere boom, een es. “Drie maal
een scheepsrecht,” dacht Judas. Wederom knoopte hij zijn touw aan een
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dikke tak en sprong. De slanke, maar taaie takken braken niet en dit keer
bereikte Judas het gewenste resultaat. Ook bij deze val van de es
schuurde hij met zijn, andere, oor langs de takken. Sinds die dag groeit
een trilzwam op de bast van grote oude vlieren die op een schaduwrijke
plaats staan én op dood essenhout: het Judasoor.
De paddenstoel
Paddenstoelen of
zwammen behoren
tot het schimmelrijk.
Het zijn de
vruchtlichamen van
een, meestal voor het
blote oog
onzichtbare,
zwamvlok
(mycelium). Deze
vlok zit in de grond of
het substraat
(bijvoorbeeld hout,
afgevallen blad, mest
en dode insecten). Paddenstoelen leiden daarom een groot deel van hun
leven een verborgen bestaan. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn,
komen paddenstoelen tevoorschijn. Ze verspreiden sporen en zorgen zo
voor voortplanting.
De herfst is een bekende paddenstoelenperiode, met vallende bladeren
en voldoende regen. Er zijn echter ook paddenstoelen die in andere
jaargetijden tevoorschijn komen, bijvoorbeeld in het voorjaar. Tot het
schimmelrijk behoren ook schimmels die geen vruchtlichamen maken.
Denk aan schimmel op brood, kaas en andere voedingsproducten. Ook
veel ziekteverwekkers bij planten en dieren, brood- en biergist en
schimmels die hout afbreken horen tot deze groep.
In tegenstelling tot groene planten, zijn paddenstoelen en schimmels niet
in staat om zelf uit zonlicht en koolzuur koolhydraten te maken. Ze
moeten die dus uit hun voedsel halen. De meeste paddenstoelen doen
dat door de afbraak van dood plantaardig of dierlijk materiaal. Deze
leefwijze noemen we saprotroof. Andere schimmels leven als parasiet,
dus ten koste van een levende gastheer, of vormen een symbiose
(vreedzame samenleving) met planten en dieren.

Jean Slijpen.
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NATUURLIJKE DENKERTJES
De onderstaande cryptische omschrijvingen zijn van
bloemen, planten en bomen. Voor veel lezers een makkie.
De oplossing kunt u achterin D’n Haamsjeut vinden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Deze bloem is van koninklijke bloede. (8)
Denk je een beetje aan mij? (15)
Vader is niet dichtbij. (7)
Deze bloem heeft een eersteklas talent. (5)
Strijkinstrumentje. (8)
Deze bloem hou je in het oog. (4)
Deze boom geeft dure neerslag. (11)
Deze struik wil carrière maken. (6)
Deze plant is verradersloon. (12)
Dit onkruid kan niet horen. (9)
Hier bewaart de schapenhoeder zijn spulletjes. (12)
Verdrietige boom. (9)
Deze plant heb je aan je hand. (11)
Dit glas is van de broer van Mozes. (9)
Deze bloem zit midden in een schietschijf. (4)
Deze boom slaat erop! (4)
Dit kledingstuk is niet van jou. (6)
Met deze paddestoel kun je schrijven. (8)
Het muiltje van de koning der dieren. (12)
Een plantje dat snel op zijn tenen in getrapt. (17)

Succes ermee.
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Het tijdschrift “Vogels” maakt melding van het gegeven dat de
boerenzwaluw ook op de Rode Lijst is gekomen. In Nederland krimpt
de oppervlakte aan landelijk gebied en de aantallen boerenzwaluwen zijn
afgenomen met 25 tot 50 %. Op het ogenblik worden nog zo’n 100.000
tot 200.000 broedparen geteld. Die zijn goed voor het opruimen van naar
schatting !! 56 miljard !! insecten.
Boerenzwaluwen nestelen graag in (boeren)schuren, op balken of
plankjes en het liefst in het donkere gedeelte van de schuur en ook die
nestplaatsen worden schaarser. Vogelbescherming Nederland heeft er
een paar beschermingsprojecten voor uitgewerkt, zowel in Nederland
als in de Afrikaanse landen, waar de boerenzwaluw overwintert.
Men hoopt op succes zodat de boerenzwaluw weer van de Rode Lijst
kan worden geschrapt.
We schreven het al eerder: het gaat slecht met de huismus, die onlangs
ook op de Rode Lijst terecht is gekomen. Niet onbelangrijk is de mening
van de mensen over vogels in de stad. Maar liefst 93% van de mensen
vindt vogels in de stad van belang: gezellig, vrolijk, draagt bij aan een
leukere tuin en aan woongenot; kortom de meeste mensen genieten van
vogels. In het onderzoek werd ook de vraag meegenomen “Welke vogel
vindt u de leukste stadsvogel?” Als eerste werd de huismus genoemd,
gevolgd door de mees (kool- en pimpelmees) en de roodborst.
(Onderzoek Vogelbescherming Nederland)
Dan nog enkele wetenswaardigheden voor tuinbezitters. Als u van plan
bent voor het nieuwe broedseizoen een nestkast op te hangen, hang ze
dan nu al op. Vogels gebruiken de nestkast in de winter als slaapplaats
en op die manier wennen ze alvast en dan wordt een nestkast ook
eerder bezet. Hang de kast op twee meter hoogte op een plaats waar de
katten er niet bij kunnen. De opening gericht naar het noordoosten. Liefst
met een vrije aanvliegroute.
Denkt u ook aan de vogels in de winterperiode. Door te voeren helpt u
hen de winter door te komen. Bovendien verschaffen de vogels u heel
wat kijkgenot. (zie boven: vogels in de stad)
In de winkel is voedsel in alle variaties verkrijgbaar: los zaadmengsel,
zaadbollen, pindanetjes en pindasnoeren, gevulde kokosnoten, etc.
Als u gebruik maakt van een voertafel, maak die dan van tijd tot tijd
schoon om verspreiding van ziektes te voorkomen.
Werkgroep Vogels
Jos Smeets
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EXCURSIEVERSLAG WERKGROEP VOGELS
Aan mij nu de eer om iets te schrijven over onze recente, altijd
interessante, vogelexcursies in onze mooie Limburgse natuur.
Voor mij niet zo eenvoudig want ik ben een technisch mannetje en
helemaal niet ingesteld op het schrijfwerk.
Steenuiltje
Bij onze vogelwandeling in september langs de Maas in Meers hadden
we direct in het begin al een prachtige observatie. Het steenuiltje had
zich voor ons op een veldschuurtje te kijk gezet om ons de gelegenheid
te geven hem te bekijken.
Hij gaf ons de mogelijkheid hem een groot aantal minuten te observeren,
ook al omdat wij opgesteld stonden achter een hoge meidoornhaag en
voor hem dus toch wel slecht zichtbaar waren. Ik denk voor onze
nieuwelingen een prachtige moment om met het steenuiltje kennis te
maken.

Steltlopers
Het gebied werd drastisch onder handen genomen door Rijkswaterstaat
en was dus behoorlijk veranderd, iets dat wij niet wisten, maar na enig
speurwerk hebben we toch een doorgang naar de Maas kunnen vinden
waar wij nog prachtige observaties hebben kunnen doen dank zij onze
zeer oplettende leden.
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De Maas stond laag daardoor waren er toch wel slikgedeeltes vrij komen
liggen en juist daar moet je op letten om steltlopers en plevieren te
ontdekken.
Na enig speurwerk van onze groep hebben we Bontbekplevieren,
Groenpootruiters, Kemphanen, Oeverlopers, Scholeksters en aan de
oeverkant in het struikgewas toch ook nog een aantal groepjes klein grut
gezien, waarschijnlijk Graspiepers. Deze groepjes zijn zo vol levenslust
dat je vaak niet de tijd krijgt om ze goed te observeren; je moet dan hun
gedrag een beetje kennen om een inschatting te maken welke
vogelsoort het is.
Een zeer geslaagde de wandeling met een niet verwacht resultaat.
Itteren
De vogelwandeling van oktober hebben we gedaan in Itteren langs de
Maas en rondom de plas, voor vele natuurliefhebbers toch wel bekend
gebied.
Eigenlijk was het weer te warm zodat we weinig wintervogels hebben
gezien, maar in de natuur vind ik moet je daar niet moeilijk over doen.
Het struikgewas langs de Maas was dit jaar toch wel erg hoog en ook
wel moeilijk door heen te komen, voor allen een opluchting toen we het
daglicht weer zagen.
Op een maasslik zat nog een enkel vogeltje, niet zo vlug te ontdekken
wat voor soort het was. In het struikgedeelte waren een aantal
graspiepers actief. Daarna zijn we verder gelopen naar de plas waar
toch nog een bergeend en wintertaling werd ontdekt door onze
oplettende vogelaars.
Voor november hadden we een wandeling voorzien in het hamsterreservaat in Sibbe maar niet de mist maar de stevige regen in de
ochtend heeft er voor gezorgd dat we de excursie hebben moeten
afblazen.

Jo Hamer
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EN DE BOER HIJ PLOEGDE VOORT……………
(maar niet lang meer!!)
Duizenden jaren had de boer, samen met het dier (of medemens)
dat de ploeg trok, goed geploegd, maar toen kwamen er de sterkere
trekkers in de vorm van tractoren en toen is het ergens misgegaan.
Door deze zware trekkers was de boer in staat de grond letterlijk
(diep) om te ploegen d.w.z. de grond zodanig te bewerken dat de
bovenste laag door het ploegen geheel gekeerd werd en dus
“onder” kwam te liggen. Men noemt dit een grondkerende
bewerking, het voordeel van dit systeem is dat men tijdelijk wat
minder last heeft van onkruid en men verdere bewerking van de
grond even kan uitstellen.
De nadelen
Praktisch elk systeem heeft zijn specifieke nadelen, ook het diep en
kerend ploegen kent zijn nadelen. Door het bewerken, beplanten, de
inwerking van de wortels van de planten, de werking van de grondbeestjes, etc. is de bovenste laag grond lekker rul geworden en dat is
wat het nieuwe zaadgoed nu net nodig heeft om weer goed te kunnen
ontkiemen.
Bewerkt men nu de grond zodanig dat de rulle bovenste laag onder komt
te liggen, dit is dus het diepe ploegen, dan is het voordeel van deze rulle
grond weer teniet en komt het nieuwe zaadgoed terecht in de veel meer
gesloten ‘onderste’ laag die nu boven ligt. Het ontkiemen en aanslaan
van het zaad- of pootgoed verloopt dan ook een stuk moeilijker bij een
kerende grondbewerking. Voor Zuid-Limburg komt hier nog een extra
nadeel om de hoek kijken, n.l. een grotere erosiegevoeligheid van de
gekeerde grond.
De erosie
Door de aanleg van talloze waterbuffers in Zuid-Limburg is het
erosieprobleem gedeeltelijk in goede banen geleid. Nog beter is het
probleem bij de bron aanpakken, n.l. zorgen dat er geen erosie kan
ontstaan. Een bijdrage hieraan is zorgen dat de rulle grond blijft liggen
waar hij ligt en wel boven en niet onder!
Zoals wij gezien hebben heeft rulle grond een meer open structuur.
Regen die valt op rulle grond zal door deze grond sneller worden
opgenomen. Grond die meer gesloten is, zoals de z.g. onderste laag, zal
veel minder water opnemen en het niet opgenomen regenwater zal van
deze grond afstromen en zo het begin vormen van de bekende en
beruchte erosie.
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In dit verband is een belangrijk bijkomend voordeel van een niet kerende
grondbewerking het feit dat de wortelstelsels van de geoogste gewassen
grotendeels intact blijven en ook in de bovenste laag blijven zitten, op die
manier wordt de open structuur van de grond nog meer vergroot, maar
wordt anderzijds de grond ook meer op zijn plaats gehouden en slaat
dus minder snel dicht, kortom allemaal gunstig voor minder erosie.

Zelf waarnemen
In het Zuid-Limburgse wordt op dit moment al veel minder geploegd dan
enkele jaren geleden en is men al grotendeels overgestapt op het z.g.
mulchen, de niet-kerende grondbewerking.
Men kan dit goed zien doordat de bewerkte grond er wat ruwer uitziet en
er aan de oppervlakte overblijfselen liggen van de laatste oogst in de
vorm van wortels, steelresten e.d.
Een niet-kerende grondbewerking is vooral in het begin wat onkruidgevoeliger, daarom wordt er direct na de bewerking ingezaaid zodat het
onkruid minder kans krijgt.
Een kleine 30 jaar geleden werd er vanuit de natuur- en milieuhoek al
gepleit voor een dergelijke grondbewerking, maar de tijd was er toen
kennelijk nog niet rijp voor. Een kleine wandeling door onze contreien en
we kunnen zien dat de meeste boeren nu ‘om’ zijn.
Wim Ghijsen
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CURSUS AMFIBIEËN
Wilt u kennismaken met de wondere en geheimzinnige leefwereld
van padden, kikkers, salamanders dan is hier uw kans:
IVN-Ulestraten organiseert een korte cursus over amfibieën (en
reptielen). De cursus bestaat uit 2 binnenlessen en 3
buitenexcursies.
De data en tijden zijn:
Woensdagavond 7, 14 en 21 maart (IVN-lokaal Ulestraten) 20.00 uur.
Zaterdagmorgen 31 maart (Groeve ’t Rooth bij Bemelen) 9.30 uur ingang
groeve.
Woensdagavond 16 mei (Natuurgebied De Doort bij Echt) Vertrek 19.30
uur kerkplein Ulestraten.
De cursus wordt gegeven door Els en Wim Derks aan de hand van een
cursusboek sheets, dia's, geluid en levend materiaal.
De kosten voor de cursus (inclusief het cursusboek) bedragen voor
leden van IVN Ulestraten € 13,= en voor de overige deelnemers
€ 18,=.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Wim of Els Derks,
tel. 043 3643740
Aanmelding kan geschieden door
invulling van het bijgevoegd
aanmeldingsformulier of
telefonisch bij een der
bestuursleden.

OPLOSSING NATUURLIJKE DENKERTJES
1 Margriet
11 Herderstasje
2 Vergeet-mij-nietje
12 Treurwilg
3 Papaver
13 Vingerplant
4 Agave
14 Aronskelk
5 Viooltje
15 Roos
6 Iris
16 Beuk
7 Goudenregen
17 Jasmijn
8 Klimop
18 Inktzwam
9 Judaspenning
19 Leeuwenbekje
10 Dovenetel
20 Kruidje-roer-mij-niet
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DATA IN VOGELVLUCHT
Dinsdag 26 dec.:
27e Oudejaarswandeling (2e Kerstdag)
Vertrek: 14.00 uur Kerk Ulestraten
Info: 043 - 3644647
Woensdag 3 jan.:
IVN-Avond.
Onderwerp : Nieuwjaarswensen en enkele korte documentaires
Aanvang: 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643858
Zaterdag 13 jan.:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Proefjes doen
Locatie: Natuur Historisch Museum Meerssen
Info: 043 – 3648312/3649012
Vrijdag 19 jan.:
Jaarvergadering
Onderwerp: formeel gedeelte + Kennisquiz Ulestraten
Aanvang: 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643858
Woensdag 7 feb.:
IVN-Avond m.m.v. Wildbeheereenheid
Onderwerp: Wildbeheer
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644976
Zaterdag 10 feb.:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Vogelverschrikker maken
Locatie: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3648312/3649012
Zondag 11 feb.:
Wandeling/excursie
Onderwerp : dassen in het landschap
Vertrek: 10.30 uur kerkplein Ulestraten
Info: -043.- 3644976
Maandag 26 feb.:
Voorlichtingsbijeenkomst “Zuivere lucht”
Organisatie: IVN (Meerssen en Ulestraten) en Milieudefensie Meerssen
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Gemeenschapshuis “De Stip” te Meerssen
Info: 043 - 3643740
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Woensdag 7 maart: IVN-Cursus
Onderwerp : Amfibieën (les 1)
Aanvang: 20.00 uur
Info: 043 – 3643740
Zaterdag 10 maart : Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Amfibieen zoeken
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3648312/3649012
Woensdag 14 maart : IVN-Cursus
Onderwerp: Amfibieën (les 2)
Aanvang: 20.00 uur
Info: 043 - 3643740
Zaterdag 17 maart: IVN-activiteit
Opruimactie samen met andere verenigingen;schoonmaken van de
natuur in en rond Ulestraten
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 - 3644976
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
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
(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.

42

