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VAN DE BESTUURSTAFEL
Als u dit stukje onder ogen krijgt, begint het toch langzaam weer te
“zomeren”. Verlangen we niet allemaal naar een heerlijke zomer? Het
begint er nu toch op te lijken. Toch merk je dat de natuur iets achter
is gebleven dit jaar. Maar men ziet de mensen weer aan het werk in
de tuinen en de natuur. Niets is zo ontspannend als werken in de
natuur.
En mensen die bij ons de cursus Wilde Planten en Bloemen hebben
gedaan zullen nu waarschijnlijk intensiever de wilde planten en
bloemen in onze omgeving beleven.
De cursus viel bij de deelnemers in goede aarde, men was lovend over de
inhoud en de begeleiding. De binnenlessen en de buitenlessen werden
trouw bezocht. Men genoot hiervan met volle teugen. Daarom hier een
woord van dank aan Nicole voor de theorielessen en aan Fred, Annie,
Martha, Wim en Wiel voor hun begeleiding tijdens de buitenlessen. Men
had ontzettend veel geduld om voor een zoveelste keer weer een plant of
bloem te benoemen. Het was af.! Er waren 26 deelnemers en die hebben
het allen tot het laatst meegemaakt, geen uitvallers.
Ook hadden we weer de traditionele fietstocht, uitgezet door Jean en
Fred. De uitgezette route oogstte veel lof bij de deelnemers. Onderweg
was een stop bij het voormalige klooster Blankenberg. Daar werd men
door onze afdeling voorzien van koffie, thee en cake.
De tweede stop was bij het terras van de sporthal in Gronsveld. Daar kon
men op eigen kosten de nodige consumpties bestellen. Moe en voldaan
trok men hierna o.a. via Molenweg en Nachtegaal huiswaarts.
Diverse bestuursleden waren aanwezig op de verschillende
vergaderingen op regionaal- en districtsniveau. Ook was men aanwezig
op gemeentelijk groen- en milieuoverleg, de Boomfeestdag en recepties
i.v.m. onze nieuwe burgemeester en de wethouders. Wij overhandigden
daar namens I.V.N. een nestkast met de boodschap, onze natuur en
omgeving zo goed mogelijk veilig te stellen. Ook hopen wij weer op een
goede communicatie tussen gemeente en I.V.N. Samen moeten wij het
doen en samen zijn wij verantwoordelijk. Milieu en natuur hebben ons
nodig!
Ook onze verenigingsavond wordt goed bezocht, ca. 50 aanwezigen is
geen uitzondering. De afdeling draait goed, dit tot genoegen van bestuur
en leden. Wij worden gehoord als “natuurstem”. Wij dragen ook ons
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steentje bij op regionaal- en districtsniveau. Kortom , het loopt lekker en
dat allemaal door uw steun.
Voor alle bijzonderheden wat onze afdeling betreft kunt u ook eens kijken
op onze site: www.ulestraten.ivn-limburg.nl. Daar treft u ook nieuwtjes aan
die liggen tussen de tijdstippen van het verschijnen van onze Haamsjeut
en plaatselijke bladen.
Voor bijzondere nieuwtjes en/of eigen excursies en uitstapjes van de
werkgroepen kunt u het beste de werkgroepcoördinatoren benaderen.
Adressen en telefoonnummers achter in D’n Haamsjeut of op de website.
Zien we u ook weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de
maand, aanvang 20.00 uur in D'n Haamsjeut?
Zien we u ook weer op onze cursussen, wandelingen en bij onze
presentaties etc. ?
Tot ziens en horens,

Namens het bestuur,
Frans Passier,
Voorzitter
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ONZE ZOOGDIEREN
Twee schokkende ervaringen uit mijn lagere schooltijd wil ik u niet
onthouden. Dat was op de eerste plaats toen we te horen kregen dat
de koningin niet katholiek was maar protestant en op de tweede
plaats dat wij als mensen gerekend werden tot de klasse van de
Zoogdieren. Over beide feiten ben ik vrij onbeschadigd heen
gekomen.
De Werkgroep Zoogdieren is al enkele jaren actief binnen IVNUlestraten en wel voornamelijk met de inventarisatie van de
dassenburchten in onze omgeving en het jaarlijkse monitoren ervan.
Dus werd het inmiddels tijd dat er eens een artikel kwam over
zoogdieren, bij deze dus.
Het ontstaan
Via de (hier niet complete) ontwikkelingsreeks: Eencelligen---Vissen--Amfibieën---Reptielen zijn uiteindelijk de Zoogdieren (en Vogels) ontstaan.
De klasse van de Zoogdieren is (samen met de Vogels) de laatste klasse
die zich ontwikkeld heeft sinds de aarde bestaat. De zoogdieren hebben
de kans gekregen zich een stuk verder te ontwikkelen dan de vogels en
zijn dientengevolge dus ook de meest gecompliceerde en meest
veelzijdige wezens die de aarde bevolken.
De eerste zoogdieren
verschenen circa 200
miljoen jaar geleden op het
aardse toneel en zijn zonder
twijfel erg klein geweest
(klein zijn behoort tot de
eerste fase van een
ontwikkeling) en ze voedden
zich met insecten. Men
neemt ook aan dat deze
allereerste Zoogdieren eieren hebben gelegd, een goede reden voor deze
veronderstelling is mede het feit dat heden ten dage nog steeds twee
soorten zoogdieren eieren leggen namelijk de Mierenegel en het
Vogelbekdier, beide soorten zogen wel hun jongen!
Toen ca. 63 miljoen jaar geleden een ingeslagen komeet bijna al het leven
op aarde vernietigde waren de eerste slachtoffers natuurlijk de grotere
landdiersoorten zoals de dinosauriërs. Deze waren heer en meester over
de aarde en zoogdieren waren hun geliefde prooien; geen wonder dat de
meeste zoogdieren zich schuilhielden in ondergrondse holen.
Toen het water van de oceanen en de zeeën over de aarde rolde
verdronken de landdieren behalve degene die ondergronds in de
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luchtkamertjes deze tijdelijke zondvloeden konden overleven. Nadat de
effecten van deze inslag waren weggeëbd bleken de ergste vijanden van
de zoogdieren het leven te hebben gelaten en zo konden eindelijk de
kleine zoogdieren zich ontwikkelen en wel tot de grote maten zoals wij die
nu kennen.
Kenmerken
Zoogdieren hebben een aantal kenmerken waarmee zij zich
onderscheiden van andere wezens.
Zij zijn (weer samen met de vogels) warmbloedig, dit houdt o.a. in dat zij
op elk moment van de dag (of nacht) in staat zijn te beschikken over hun
maximale capaciteiten om b.v. te vluchten of om voedsel te pakken. Een
reptiel moet zich eerst door de zon laten opwarmen om tot maximale
prestaties te komen. Geen wonder dat de zoogdieren zich hebben kunnen
verspreiden over heel de aarde, behalve op Antarctica, want daar is het te
koud voor een warmbloedige.
Omdat zoogdieren warmbloedig zijn is het natuurlijk wel handig dat je dan
een beetje (warmte) geïsoleerd bent, anders vloeit de warmte van het
lichaam te snel weg en dat kost teveel energie. Daarom zijn zoogdieren
als regel behaard, behalve de zoogdieren die in de loop van de tijd het
vaste land hebben verlaten en de zeeën en oceanen weer hebben
opgezocht zoals de Walvisachtigen. Omwille van de stroomlijn hebben
deze weer een gladde onbehaarde huid.
Ook de mens is, op een paar plaatsen na, vrij kaal. Dat komt omdat hij
zich al vrij vroeg in zijn bestaan gehuld heeft in huiden van andere
zoogdieren, zodat zijn eigen huid zich uiteindelijk af vroeg : Waarom heb
ik eigenlijk nog overal haren? De rest is een kwestie van evolutie.
Zoogdieren hebben ook 4 poten, behalve natuurlijk weer de
Walvisachtigen, want wat doe je met 4 poten als je zo goed kunt
zwemmen, je krijgt alleen maar “kouwe pote” in zoveel water.
Overigens valt er over die poten nog wel het een en ander te vertellen. De
mens is het enige zoogdier dat op 2 poten loopt, sommige apensoorten
zijn slechts gelegenheidstweevoeters.
Bij de zoogdieren hebben zich de poten ontwikkeld tot 3 verschillende
pootsoorten: men spreekt van Zoolgangers als de hele voet op de grond
wordt gezet zoals bij de mens. Lopen zoogdieren op hun tenen dan heten
ze Teengangers. Lopen ze op de toppen van hun tenen dan noemen we
ze Topteengangers. Tot deze laatste groep behoort b.v. het paard dat
loopt op de top van één teen!
Het volgende kenmerk voor zoogdieren is dat ze hun zich ontwikkelende
jongen met zich meedragen binnen het lichaam van de moeder. Dit in
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tegenstelling tot de directe voorvaders van de zoogdieren, de reptielen,
die hun eieren ergens deponeren en als regel laten uitbroeden door de
“natuur” en er verder niet meer naar omkijken.
Bij de vogels kennen we nestblijvers en nestvlieders, dit vinden wij
ook terug bij de zoogdieren. Sommige worden vrij onontwikkeld
geboren, vaak zelfs nog blind. Denk hierbij aan b.v. muizen en
konijnen, maar de jongen van dieren die rondtrekken moeten binnen
de kortst mogelijke tijd met de kudde mee en moeten dus letterlijk
binnen enkele minuten op eigen poten staan, zoals b.v. bij de
schapen, buffels, etc.

Slot
Over de zoogdieren valt uiteraard nog veel meer te vertellen en
daarom wordt op onze IVN-avond, woensdag 1 november a.s., een
diapresentatie gehouden die gaat over de zoogdieren die wij kunnen
waarnemen in onze omgeving.
Noteer de datum, kom, kijk en geniet mee!
Werkgroep Zoogdieren
Wim Ghijsen
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EEN GEMASKERDE GAST IN DE BOOMGAARD
Achter deze titel schuilt een muis die zich graag ophoudt in een
kleinschalig cultuurlandschap. Kleine bossages, stenige objecten,
bomen en rommelhoekjes hebben zijn voorkeur. Hoogstamboomgaarden zijn een waar hof van Eden voor hem. Zuid-Limburg
lijkt dus de ideale plek voor de eikelmuis. Want daar gaat het over.
Vroeger regelmatig gezien in de kist met appels op de boerderij, nu
nagenoeg uit het beeld verdwenen. Maar sprankjes hoop zijn er,
getuige recente waarnemingen.
De eikelmuis Eliomys quercinus behoort tot de slaapmuizen. Hij heeft net
als alle slaapmuizen een dikke grijsbruine vacht met witte onderzijde en
een lange grijsbruine staart die uitloopt in een pluim. Zijn 8 tot 14 cm
lange staart is bijna even groot als de 10 tot 15 cm die hijzelf is. Daarbij is
het geen zwaargewicht met zijn 50 tot 120 gram. Net als de andere
slaapmuizen is de eikelmuis een nachtdier en een uitstekende klimmer,
maar hij komt meer op de grond dan zijn verwanten zoals de hazelmuis.
De eikelmuis is minder aan echte bossen gebonden en voelt zich in een
kleinschalig cultuurlandschap met bosschages, verwilderde tuinen,
stenige objecten en hoogstamboomgaarden in zijn element. Hij houdt van
echte rommelhoekjes met vervallen schuurtjes en takkenhopen. Deze
elementen bieden eet- en nestgelegenheid en een goede schuilplaats.
Door zijn verborgen levenswijze wordt hij echter zelden opgemerkt. Deze
middelgrote slaapmuis komt in Nederland alleen nog in de ZuidLimburgse hellingbossen voor.

Hoogstam, een waar paradijs
Hoogstamboomgaarden leveren een belangrijke bijdrage aan het
uitgebreide menu van deze kleine alleseter met zijn fraaie zwarte
8

gezichtsmasker. Gedurende het seizoen vindt hij in gemengde
boomgaarden alles van zijn gading. In het voorjaar zijn dat vooral de kers
en aardbei, in de zomer appel, peer en pruim en in het najaar appels.
Verder is hij dol op huisjesslakken, insecten en zaden en vult hij zijn kostje
af en toe aan met jonge vogels en bosmuizen.
Daarnaast bieden de bomen een goede slaapgelegenheid voor de lange
winterslaap. Van oktober tot april slaapt hij in zijn nest van takjes en
bladeren, opgerold als een bolletje. Maar hij slaapt ook goed in oude
schuren en nestkasten. Nadat hij uit deze lange slaap is ontwaakt, wordt
het tijd om voor nageslacht te zorgen. Deze periode loopt tot eind juli.
Gemiddeld bestaat een worp uit vier tot zes jongen. Eikelmuizen worden
over het algemeen niet ouder dan drie jaar.
Hoop doet leven
Van oudsher kwam hij in ons land in een 15-tal gebieden voor. In het
najaar was hij een regelmatig geziene gast op boerderijen, wanneer de
kisten met appels gestapeld op het achtererf stonden. In de loop der jaren
is echter een sterke achteruitgang waargenomen in het voorkomen van de
eikelmuis. De laatste jaren zijn alleen nog uit het Savelsbos tekenen van
leven gekomen. Maar ook hier waren waarnemingen schaars. Dit jaar zijn
er gelukkig bij Cadier & Keer en Rijckholt weer eikelmuizen aangetroffen,
waaronder een nest met jongen. Dit geeft hoop en blijkt dat de inzet voor
het behoud van zijn leefgebied niet voor niets is.
Oproep
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het voorkomen van de
eikelmuis zijn waarnemingen van groot belang. Daarom doen we een
oproep aan iedereen die dit beestje heeft gezien om de gegevens zoals
datum en locatie door te geven. Dat kan bij de stichting IKL: 0475-386430
of via l.verheggen@ikl-limburg.nl.
Foto eikelmuis: Natuurhistorisch Genootschap, Henk Heijligers
Artikel gepubliceerd door IKL. Mocht u in de gelukkige
omstandigheid komen en een waarneming van de Eikelmuis doen
geef dit dan zeker door aan IKL, maar natuurlijk ook aan IVN
Ulestraten.
Jean Slijpen
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HOE GEK IS 'VOGELGEK'?
Dit artikel is deze keer meer beschouwend van aard. Het gaat over de
relativiteit van gekke hobby’s; dat je op hobbygebied met veel alsook
met minder interesse aan de activiteiten kunt deelnemen, maar 'wat
is veel?' en 'wat is minder?' Kun je ook overdrijven? Spelen
soortenjagers een wedstrijd of genieten ze ook van hun
waarnemingen?
Jarenlang heb ik met de Werkgroep Vogels excursies meegemaakt:
per maand een keer met daarbij jaarlijks een excursie verder weg,
zoals Het Zwin, de Oostvaardersplassen, en de Ooijpolder.
Vanwege gezondheidsredenen breng ik het
niet meer op zo vroeg uit de veren te zijn, dat
je voor dag en dauw op weg bent. Is de hobby
verleden tijd? Nee, er zijn veel manieren om
'vogelgek' te zijn. Mijn oog valt al snel op een
voorbij vliegende vogel en fluitende vogels
verraden zich al snel wanneer ik in mijn tuin
aan het werk ben. Die vaardigheid en die
manier van attent zijn blijven bestaan. Het
vogels kijken gebeurt dan minder opvallend
dan binnen een groep vogelaars tijdens een
excursie. Je wordt minder als 'vogelgek'
bestempeld, want dat gebeurt. Vogelaars
worden als apart, als excentriek beschouwd.
'Wie loopt er zo vroeg in de morgen, vaak
wanneer het nog koud is (zelfs in de zomer)
met een verrekijker (of nog zwaarder: een
telescoopkijker inclusief een statief) om een
paar vogels te zien'? We krijgen dat soms nog
net mee als trimmers of fietsenrenners ons
passeren. En wij vogelaars zeggen meer dan
eens: 'Moet je gek voor zijn om je op een
zondagmorgen zo af te beulen'.
Dan zie je pas hoe relatief een passie voor een
hobby is. Zo ook de mate waarin je een hobby
zoals vogels kijken bedrijft.
In de Werkgroep Vogels en ook daarbuiten
kom ik heel wat vogelaars tegen en ieder doet
dat weer op zijn eigen manier.
Zonder uitputtend te werk te gaan schilder ik een aantal vogelaars. Ik
noem geen namen, alhoewel het bestaande personen zijn.
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Een typering van vogelaars
De eerste waar ik een weergave van geef is een mevrouw van rond de 60
jaren oud, die een Cursus Vogels bij ons IVN-Ulestraten volgde en steeds
kwam ze over de vogels in haar tuin te praten. Ze vertelde over welk grut
er op haar voedertafel kwam en dat ze in haar omgeving een buizerd had
waargenomen.
Achter het keukenraam bewaarde ze pakklaar een verrekijker met
daarnaast een vogelgids om zo nodig enig opzoekwerk te verrichten. Ze
was een kei in het observeren en zag veel details als het over het gedrag
van vogels ging.
Ik noem dat gemakshalve de Tuinvogelaar. Ze willen weten wat er zich in
hun tuin ophoudt en hebben een optimale interesse. Ze zoeken veel zelf
uit en leren al doende. Soms willen ze nog wel eens met een groep een
excursie volgen, maar ook niet meer gebondenheid dan dat. Als het even
kan, dan richten ze hun tuin op een vogelvriendelijke manier in.
De Vogelaar bij toeval, die ik ken is op een zeker moment gaan
verhuizen naar een woning waarbij de achtertuin grenst aan weidegebied
en bospartijen.
De man hield zich van tevoren niet speciaal bezig met de natuur, maar
allengs groeide zijn interesse. Hij zag roofvogels op zo'n 100 m. afstand
en kleiner grut kwam tot aan de woning. Het begon allemaal wat echter te
worden met de aankoop van een eenvoudige verrekijker en een
gemakkelijke vogelgids. In de bospartijen werd een steenuilenkast
opgehangen en in de achtertuin een kleinere nestkast. Op het ogenblik
herkent hij behoorlijk wat vogels; gebruikt de boomklever de door hem
geplaatste nestkast en metselt die dicht; en krijg ik foto's als
bewijsmateriaal per e-mail.
Het is uitgegroeid tot een hobby, die je min of meer individueel uitoefent.
Is hij daarom minder 'vogelgek'?
Ik vervolg met een combinatie van twee personen, die van mij de typering
'Vogelgek' krijgen. Voor insiders heel herkenbaar; voor outsiders ook
herkenbaar maar met een glimlach 'Daar moet je goed gek voor zijn'.
Genoemde personen zijn gepassioneerd bezig met hun hobby.
Na een excursie van zo'n 3 uren zouden ze de wandeling in omgekeerde
volgorde willen lopen om nog zo nodig die gemiste vogelsoort nog te
kunnen waarnemen.
Als ze een vogel in de kijker hebben, dan hoor je lyrische uitspraken
daarover en dat gaat nog een tijdje nadien door. Meestal moet je hen wel
eens manen met de mededeling 'Kom heren; we moeten weer eens
verder gaan'.
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Het zijn vogelaars, die graag in groepsverband als ook individueel op stap
gaan. Ze slaan niet vaak over en zelfs slecht weer deert hen niet.
Dan krijgen we een typering, die we vaak hebben meegemaakt bij open
excursies, d.w.z. eens excursie waaraan iedereen kan deelnemen. Het
doet me denken aan een man, die vroeger wel eens wat vogels heeft
herkend. Dat is de Zoekende vogelaar. Het is net alsof hij op zoek is naar
een hobby. Vogels kijken, dat lijkt hem wel wat. Een stukje wandelen;
genieten van de vogels. Hij vindt het in het begin wel leuk, maar mist de
passie. Want als je een goede vogelaar bent moet je vroeg kunnen
opstaan, tegen de kou kunnen; kunnen verdragen dat je ook wel eens erg
weinig vogels ziet; en accepteren dat vogelaars niet tot een wandelclub
behoren en dus ook niet zoveel kilometers maken. En dat kan wel eens
tegenvallen.
Het hoeft niet allemaal zo fanatiek te zijn en het mag ook best met minder,
maar sluit je dan niet bij een groep vogelaars aan.
Nu kom ik tot een groep van vogelaars, die nogal eens ter discussie staat:
de Soortenjager, vaak lid van de Dutch Birding Association. Het gaat hen
erom, dat ze zoveel mogelijk waargenomen verschillende vogelsoorten in
Nederland op hun lijst hebben staan en dat aantal kan tussen de 350 en
400 komen te liggen. Dat aantal haal je pas als je veel zeer zeldzame
vogels en/of dwaalgasten op je lijst hebt staan.
Om dat te bereiken rijden ze naar alle plaatsen in Nederland om een
vogelsoort die apart is te zien. We hebben dat gezien toen in het Geuldal
een sneeuwuil werd gesignaleerd. Ook de Enci-groeve met de oehoe is
een geliefde waarneming.
Als ze van elkaar een melding binnenkrijgen, worden ze onrustig en doen
alles om er tijdig te zijn. We zeggen dan: 'Die zijn pas goed gek'. Maar hoe
gek is 'vogelgek'? Een relatief gegeven, toch?
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Ik ken niemand persoonlijk van dit type, maar ik kan me het levendig
voorstellen; ook dit is een passie. Of is het een wedstrijd?
Genieten ze van de vogels of van het nummer op de lijst zodat men
anderen kan aftroeven?
Slot
Als de lezer dit artikel leest kunnen er heel wat bedenkingen
opkomen die dit artikel tegen spreken. Hoe kom je aan die typering?
Ik distilleer ze gewoon uit de realiteit. Ik dik de typering een beetje
aan; zwart/wit werkt wat beter.
Maar een ding is zeker: ze bestaan echt, de genoemde vogelaars.
Ik denk ook dat ze heel herkenbaar zijn, al zijn er meer typeringen te
bedenken. Maar een artikel in D'n Haamsjeut mag niet te lang zijn;
dat leest niet lekker. Dus ik bewaar wat voor een volgende keer.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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CURSUS “WILDE BLOEMEN EN PLANTEN”
Bij het verschijnen van deze zomer-editie van D’n Haamsjeut is de
cursus “Wilde bloemen en planten” alweer achter de rug. Op 29
maart 2006 is de cursus, waarvoor zich 25 deelnemers hadden
aangemeld, gestart. De twee binnenlessen werden op zeer
deskundige wijze verzorgd door gastdocente Nicole Cordewener.
Tijdens deze binnenlessen is gebleken dat onze onlangs
aangeschafte beamer een uitstekende aanwinst is, althans voor
zover hij beschikbaar is.
In overleg met de cursisten werden drie data vastgelegd waarop en op
welke locatie de buitenlessen zouden plaatsvinden. Dit werd op 22 april
het Vliekerbos, op 29 april de Vlieker Eijkenweg en op 13 mei de berm
langs de weg Ulestraten-Meerssen. Hoewel het op beide buitenlessen in
april (nog) erg koud was werden toch 44, resp. 56 soorten
gedetermineerd.
Het parcours van de laatste buitenles moest helaas verlegd worden,
omdat gebleken was dat de gemeente Meerssen, ondanks eerder
gemaakte afspraken, het nodig had gevonden opdracht te moeten geven
om de bermen al in de eerste dagen van mei te laten maaien. Dit was
werkelijk zeer “grondig“ gedaan, met als gevolg een vrijwel complete
vernietiging van de prille flora en de kleine fauna.
Vanwege deze bedroevende actie van de gemeente werd uitgeweken
naar de Daniëlssteeg, de Zonkampweg en de Slunderweg. Op deze route
werden 50 plantensoorten gedetermineerd. Dat we tot deze respectabele
aantallen konden komen, is in hoofdzaak te danken aan de grote
deskundigheid van en de wijze waarop die overgebracht werd door onze
eigen gidsen Annie Thimister, Martha Janssen en Fred Erkenbosch.
Wil Dohmen,
Werkgroep Planten
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ZELDZAAM EN MOOI IN HET POPPELMONDEDAL
Het Poppelmondedal is een deel van de Nederlandse Pietersberg, net
op de grens en recht tegenover kasteel Neercanne aan de andere
kant van het Jekerdal. In de helling is de ingang van de Duivelsgrot
en vlak bij ligt de Observant. Waarschijnlijk allemaal bekende namen
maar minder bekend is dat op daar op het randje van Nederland een
hele boel bijzondere planten groeien. Zegt kalketrip u iets? Of
donzige klis? Of knikkende distel? Misschien heelblaadje? Ik citeer
echt uit de onze flora en niet uit de Bommelboeken van Marten
Toonder. En ze groeien echt in het Poppelmondedal!
Een bijzonder plekje
Ik kan niet zeggen dat het Poppelmondedal echt onbekend is onder
planten- en insectenliefhebbers. Op internet vind je uit het hele land
verslagen van groepen die er zijn gaan kijken maar ik heb de indruk dat
de mensen die wat minder fanatiek zijn, zich snel laten afleiden door de
mooie wandelingen langs de plaatsen die ik in de inleiding noemde. Daar
is natuurlijk niets tegen maar een ommetje langs het Poppelmondedal is
ook zeer de moeite waard vanwege de bijzondere bloemen en de
bijbehorende vlinders, libellen en andere insecten.
Ik ben er een aantal keren geweest aan het einde van het voorjaar en het
begin van de zomer en er stonden heel bijzondere planten. Op de eerste
plaats wordt daar een oude akker jaarlijks bewerkt om er voor te zorgen
dat de planten die vroeger op of aan de rand van een akker groeiden, nu
ook nog een plekje vinden. Ze noemen dat de klaproosakker, schitterend
als die allemaal bloeien. Maar soms is de akker helemaal geel door het
heelblaadje of paarsig van de marjolein. Ook is het al eens gebeurd dat ik
uit de verte dacht klaprozen te zien maar dat het allemaal aardaker was!
Ik heb nog nooit zoveel aardaker bij elkaar gezien. Maar deze keer iets
over een paar planten die aan de randen staan.
Kalketrip
Kalketrip (Centraurea calcitrapa)
lijkt op een distel maar is familie
van de korenbloem, knoopkruid
en centaurie. Kalketrip kwam
vroeger in een groot deel van
Nederland voor, maar de plant is
zo sterk achteruit gegaan dat het
niet zeker is of deze nog wel
ieder jaar in ons land groeit. Is
dat niet het geval is, dan is hij
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dus officieel uitgestorven, maar in het Poppelmondedal stonden nog
verschillende planten in bloei. Ze zagen er goed uit maar ze leken een
voorkeur te hebben voor een standplaats op een wandel- en karrenpad.
Daar passeerde toen net een flinke wandelclub die overigens geen
aandacht had voor de kalketrip, hoogstens voor de nogal forse stekels
van de plant. De planten werden niet beschadigd maar een eventuele
passerende tractor zal waarschijnlijk wel schade aanrichten. Kortom, ik
kan niet garanderen dat de plant er dit jaar weer staat.
De plant werd vroeger sterrendistel genoemd naar de stekels onder het
rozig rode bloemetje. Zoals gezegd is het geen distel en de huidige
officiële naam kalketrip schijnt een verbastering te zijn van de het tweede
deel van de Latijnse naam wat ‘voetangel’ betekent en ook wijst de
stekels onder de bloem. De plant is niet erg opvallend en lijkt op een wat
slordig struikje van zo’n halve meter hoog. Ook de bloemen trekken niet
direct de aandacht maar als je oog eenmaal op de plant is gevallen is het
duidelijk dat deze ‘anders’ is. Waarschijnlijk zijn het toch de stekels die
duidelijk maken dat het geen ‘gewone distel’ is.
De plant is vrij algemeen in het gebied rond de Middellandse Zee en
bereikt in Nederland, Engeland en Duitsland zijn noordgrens. Waarom de
plant in Nederland zo hard achteruit is gegaan is niet helemaal duidelijk.
De bekende problemen met bestrijdingsmiddelen en ruilverkaveling zijn
het waarschijnlijk niet geweest want de achteruitgang was duidelijk
eerder. De Oecologische Flora denkt dat de plant voor zijn verspreiding
sterk afhankelijk was van rondtrekkende schapen. In ieder geval zijn de
laatste plaatsen waar de plant zich duidelijk kon handhaven de dijkjes op
Ameland en de kalkhellingen in Zuid-Limburg: een verrassende
combinatie.
Donzige klis
Kalketrip is geen
schoonheid voor
in de tuin maar
donzige klis wordt
aangeboden door
kwekers. De
bloemen zijn
inderdaad
schitterend: een
combinatie van
paars-rood in de
echte bloem met
licht grijs van de
behaarde knop en
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groen van de rest van de plant. Toch zal ik het niemand aanraden want
een klis in de tuin in toom houden is waarschijnlijk een dagtaak, maar ik
kan me voorstellen dat iemand deze ongemakken voor lief neemt.
Donzige klis of klit (Arctium tomentosum) is nauw verwant aan de klit of
klis die in Limburg veel meer voorkomt. Alleen is vaak niet duidelijk welke
die veel voorkomende klis is: waarschijnlijk de middelste maar het kan
soms ook de grote zijn want de verschillen zijn niet groot. In de
buurlanden komen bovendien een kleine en een bosklis voor, waarvan
men zich kan voorstellen dat die niet bij de grens stoppen. Werk voor
deskundigen dus. Maar voor de donzige klis hebben we de deskundigen
niet nodig die herken je direct als er bloemen in zitten.
In het Poppelmondedal vond ik de donzige klis boven aan de steile rand
waar de Duivelsgrot in ligt. De plant is ongeveer een meter hoog net als
de gewone klis en het blad is ook niet opvallend anders. Wachten op de
bloemen dus en die komen in juli. Na de bloei gaat ook de donzige klis
doen waar de klis of klit zijn naam aan dankt: zaadjes maken met een
haakje eraan dan bijzonder goed hecht aan de vacht van allerlei dieren en
aan onze kleren. Zo verspreidt een klis zijn zaden.
De donzige klis is vrij algemeen in midden Europa maar niet in Nederland.
Volgens de Oecologische Flora is de enige ‘vaste’ plaats het Groningse
Oldambt. Heel verrassend want dit gebied was ooit land en is rond 1400
door de zee en de rivier Eems overstroomd tot de zeearm Dollard. Na
1500 heeft men het land weer deels teruggewonnen en van de zeeklei
prima landbouwgrond gemaakt en net dat deel is nu de favoriet van de
donzige klis! Maar wat is nu de overeenkomst met de rand van het
Poppelmondedal? Ik heb geen idee behalve dat de löss ook een zeer
vruchtbare klei is maar die komt in Zuid-Limburg op veel meer plaatsen
voor en daar staat geen donzige klis. Dezelfde flora suggereert dat het
opduiken van de donzige klis op andere plaatsen dan het Oldambt altijd
maar tijdelijk is. Dat zou wel jammer zijn.
Knikkende distel
De knikkende distel (Carduus nutans) stond maar een paar meter van de
donzige klis in volle bloei. En volle bloei is bij deze distel best veel want er
zijn veel bloemen en de hoofdjes zijn groot in vergelijking met andere
distels en zeer roodpaars. Insecten zijn er dan ook zeer enthousiast over.
Leuk is bij de knikkende distel het ‘spinrag’ rond de bloemknoppen dat
een beetje lijkt op het ‘haar’ van de donzige klis. Waarschijnlijk is het ook
daaraan verwant want de knikkende distel is wel de enige distel van het
drietal in dit artikel maar de andere twee zijn nauw verwante distelachtige
composieten.
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De knikkende distel is een forse plant van een meter hoog met flinke
stekels op het blad en de vleugels op de stengel. Dus alleen insecten (de
bloemen) en vogels (de zaden) willen echt contact met deze planten.
Grazende koeien, paarden en konijnen houden wel afstand. Knikkende
distel is in Nederland minder zeldzaam dan de andere besproken planten.
Vooral in Noord en Zuid-Holland komt deze fraaie distel voor. In andere
streken duikt knikkende distel regelmatig op maar is meestal niet
bestendig. In Zuid-Limburg is deze distel ook vrij zeldzaam maar
waarschijnlijk wel bestendig.

Dus eindelijk eentje die er vrij zeker wel staat als je naar het
Poppelmondedal gaat zou je kunnen denken. Maar vergeet niet al die
mooie planten die in dit artikel niet echt beschreven zijn en die er echt wel
staan. Ze zijn misschien iets minder zeldzaam maar niet minder mooi. Met
de auto kan men niet bij het dal komen maar het Poppelmondedal is zeker
een wandeling waard op een mooie zomerdag.
Jan van Dingenen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In december van het vorig jaar is weer een Nationale Tuinvogeltelling
gehouden door Vogelbescherming Nederland.
Dat betekent, dat in het gehele land vogelliefhebbers gedurende een uur
lang alle vogels in hun tuin of balkon genoteerd en doorgegeven hebben.
Resultaat: er werden 476.084 vogels genoteerd. De meest waargenomen
vogelsoort was de Huismus (66.111), gevolgd door de Koolmees (63.078)
en de Merel (36.291). Bovendien werd de Koolmees op de meeste
plekken gezien (8484). Toppers waren ook: de Appelvink (612 maal) en
de IJsvogel (105 maal)
Uitzonderlijk: 34 Tjiftjaffen en 523 Zwartkoppen. Behoren die niet in
warme zuidelijke oorden te verblijven?? Of is dit het resultaat van
warmere winters??
(Tijdschrift Vogels)
Ook vogels trekken naar de stad. Zo schreef ik al in de zomereditie van
D'n Haamsjeut 2000 een artikel over vogels die 'verstadsen'.
Welnu: het plattelandsgebied wordt kleiner en 'armer' terwijl de steden
blijven groeien. De vogels passen zich soms wonderwel aan, maar dat
geldt niet voor alle soorten, dus dacht Vogelbescherming Nederland:
"Daar moeten we iets aan doen".
Ze hebben een medewerker aangesteld die de taak kreeg om een
beschermingsplan voor stadsvogels te ontwikkelen. Hij sluit aan bij
hetgeen al gebeurt: stadsecologen, architecten, bouwers en
vogelwerkgroepen hebben al heel wat initiatieven genomen. We denken
daarbij aan: de aanleg van een oeverzwaluwenwand, een prefab dakdeel
als woning voor de Huismus, de aanplant van bepaalde besdragende
struiken en/of bomen. SOVON Vogelonderzoek wil erop aansluiten door
stadsvogeltellingen te gaan organiseren.
(Tijdschrift Vogels)
Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland
hebben het jaar 2006 uitgeroepen tot het jaar van de Veldleeuwerik. Dat
heeft die vogelsoort te danken aan het feit, dat de afgelopen 30 jaar de
vogelsoort met zo'n 95% geminderd is. Ik maakte er al een aantal jaren
geleden melding van.
De Veldleeuwerik is van de top tien van Nederlands meest algemene
vogels gezakt tot diep in het rood van de Rode Lijst van bedreigde vogels
(op het ogenblik 78 soorten).
(Tijdschrift Vogels)
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Op het Internet (www.bio.org) staan enkele recordleeftijden van vogels.
Men komt daar achter via ringonderzoek. Terugmeldingen worden
gerelateerd aan de plaats en datum van het ringen.
Resultaat: Men heeft een Brandgans gevangen, die 27 jaar geleden
geringd was, een Kuifeend van 22 jaar geleden. Een Alk en een
Scholekster werden maar liefst 36 jaar geleden geringd. Het betreft hier
dus levend gevangen exemplaren. Omdat ze weer losgelaten zijn, kunnen
ze hun eigen record breken.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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Wandeling via Waterval naar kasteel Vliek
Wandeling over verharde wegen. Opletten dus.
Door Fred Erkenbosch
We wandelen vanaf het kerkplein naar de Dorpsstraat, passeren de
Sauveurstraat en staan voor de monumentale ‘Ulestraterhof ‘links.

‘De Ulestraterhof, een herenhoeve, is waarschijnlijk een van de oudste
gebouwen van Ulestraten Een gevelsteen, ingemetseld in de linkermuur
op de binnenplaats, geeft het jaar 1649 aan. Men neemt aan dat de
familie de Sauveur omstreeks 1600 met de bouw is begonnen en deze in
fasen is uitgevoerd. Het jaartal 1649 weerspiegelt de eindfase. Op de
gevel, huisnummer 19 van de hof (zichtbaar bij komst vanaf de kerk, zie
foto beneden) is te zien dat de Familie De Sauveur een grote liefde had
voor tuin en hof. Een gieter, een hark, een heggenschaar en een schop,
aangebracht door de familie, sieren de gevel. In de tweede wereldoorlog
is het poorttoren-gedeelte tussen het woonhuis en de appartementen
vernield of weggebroken. De hof moest ten behoeve van de aanleg van
het vliegveld veel grond afstaan. Zoals u wel begrepen heeft, is de
Sauveurstraat naar de familie de
Sauveur vernoemd.’
We vervolgen onze weg en passeren
aan de Dorpsstraat 45 nog een mooie
boerderij uit 1875, namelijk die van de
familie Vroemen. We gaan rechtdoor
naar Genzon en klimmen hier naar 130
meter boven NAP.
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‘Genzon is een oude kern van Ulestraten en lag
voor de bewoners ‘daar waar de zon opkwam’,
dus aan ‘gen son’ (in het oosten). Dit gedeelte
van Ulestraten werd omstreeks 1600 bewoond. Er
zijn een aantal fraaie gebouwen te zien
waaronder een goed gerestaureerde boerderij en
een Mariakapel of grot (±1900) geflankeerd door
enkele kwartsieten uit het maasgrind.’ Op de rand
van de boogvormige ingang staat de tekst: onze
Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.
Bij de oude boerderij uit 1847 van de familie Vroemen gaan we naar
rechts de Genzonweg in. Na ongeveer 250 meter zien we aan onze
rechterzijde het dal van Vliek met Ulestraten, de kerk en het
vliegveldterrein. Aan onze linkerzijde ligt het dal van Waterval met de
Wijngaardsberg. Veel van het neerslagwater op het plateau stroomt via
deze dalen naar beneden richting Meerssen en richtte in het verleden (en
soms ook heden) veel schade aan huizen en wegen aan. Oplossingen
hiervoor zijn de waterbuffers waarvan in Ulestraten tussen 2000 en 2002
vier stuks zijn gerealiseerd. Aan het einde van de weg komen we bij een
T-splitsing en gaan naar links. Voor we dit doen bekijken we eerst nog
even het ‘centenkapelletje’ dat geflankeerd wordt door twee lindebomen
aan de Groenstraat. Lindebomen bloeien en geuren heerlijk in de maand
juni.
‘Wanneer het centenkapelletje
is gebouwd is niet met
zekerheid te zeggen. Bij
Monumentenzorg staat het
gedateerd als 17e eeuws.
Waarschijnlijk stond er eerst
een wegkruis. De inscriptie
H.P 1857 staat voor Hendrik
Pluymakers. Hendrik hield zich
bezig met het verzamelen van
gelden voor armen. Het
kapelletje werd diverse malen vernield en door vrijwilligers opnieuw
opgeknapt. Boven op het hek werd een figuur aangebracht die de
‘wonderbaarlijke visvangst’ voorstelt. Van het geld dat naar binnen
geworpen wordt, laat men kaarsen branden.’
We blijven de weg naar links volgen. We dalen de Hoolstraat (holle weg)
af – reeds op een kaart van 1897 wordt die straat al genoemd - en draaien
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beneden met de verharde weg mee richting Waterval. Op dit punt zijn in
de zomer van 2005 links en rechts van de weg twee waterbuffers
aangelegd die Waterval moeten beschermen voor veel wateroverlast
tijdens zware regenbuien. Bij de buffers zijn poelen aangelegd voor de
amfibieën en met name voor de vroedmeesterpad zijn ook muurtjes
gestapeld voor de verbetering van hun landbiotoop.

Na 130 meter bij een flinke eik rechts heeft men een mooi uitzicht over het
dal, het plateau en een mooie graft met dassenburcht (links). Deze graft
en andere landschapselementen in Waterval zijn voorjaar 2003 opgeknapt
door het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). Tegenover
de graft ligt een bosje. Dit gebied werd vroeger ‘Aan de Klauwe’ genoemd
naar het maasgrind dat tussen de vruchtbare grond lag (en nog ligt). Ooit
stroomde de Maas over Ulestraten en legde een dik pakket grind neer. In
1837-1844 zijn hier in Waterval metingen verricht voor een eventuele
aanleg van de spoorlijn Maastricht- Roermond. (noord-zuidverbinding)
Als we verder wandelen passeren we rechts een waterbuffer en komen
we bij de eerste huizen. Het vakwerkhuis op nummer 7 is eind jaren 80 begin jaren 90 gedeeltelijk afgebroken, verlengd en weer opnieuw
opgebouwd. Van de U-vorm van dit vakwerkhuis is het rechter gedeelte
blijven staan. Voor het huis staan twee platanen in plaats van de zieke
oude paardenkastanje die gekapt zijn. Een van de platanen is anno 2004
weer verdwenen.
‘Maar voordat we verder lopen kijken we nog even naar boven richting de
Wijngaardsberg die nu zijn naam weer eer aan doet. In 2002 werd hier
weer begonnen met de druiventeelt en kan er weer wijn geschonken
worden van eigen bodem. De aanplant van honderden wijnstokken van de
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pinot gris en de auxerrois
leverde in oktober 2004 al
goede resultaten op. Proost!’
Onze wandeling vervolgend
zien we recht voor ons op
het plateau het gehucht
Raar en
na 130 meter zien we bij
huisnummer 10 een veldweg
van links.
‘Dit is de Raarslakweg die vanaf het plateau naar Waterval loopt en een
prachtig dal achterlaat op z’n weg langs het brongebied van de
Watervalderbeek. Deze beek, die ontspringt op 92 meter boven NAP,
stroomt in Meerssen de Geul in. We blijven nog even staan en zien op
dezelfde plek drie reusachtige lindebomen die rond 1850 geplant zijn met
een wegkruis. Boomkweker Frijns uit Margraten zou de bomen
geschonken hebben aan de jonkheid om het wegkruis te verfraaien. Twee
van deze knotlinden geven elkaar “een hand”. Ze zijn aan elkaar gegroeid.
Deze plek wordt door een vrijwilliger onderhouden en krijgt ieder seizoen
een nieuwe kleur.’
We vervolgen onze weg, aan onze linkerzijde tegenover boerderij Willems
nummer 11 stroomt een bronbeekje. We nemen een scherpe bocht naar
rechts, op de hoek is het voormalige café ‘Boszicht’ nummer 12 van de
familie Sjo Jaspar te zien. Het café hield in het najaar van 1978 op te
bestaan. Aan de overzijde ligt de boerderij van de familie Heusschen, één
van de kleine nog bestaande boerderijen in Waterval. Na 50 meter komt
aan de linkerzijde van de weg nog een beekje in de Watervalderbeek.
Deze omgeving is in het voorjaar een tapijt van bloeiende planten en
terugkerende vogels die hun mooiste lied zingen.
We wandelen verder tot aan de bank met de rode, gele en blauwe
paaltjes. Hier loopt een bospad naar boven (even kijken en dan weer
terug). Links en rechts van dit pad zult u zien dat de helling terrasgewijs
naar boven loopt.
‘Deze terrasjes zijn de restanten van de druiventeelt in vroegere tijden op
en rond de Wijngaardsberg, vandaar ook de naam! In de Franse tijd
moesten alle buitenlandse wijngaarden verdwijnen en na 1826 was er in
Zuid- Limburg dan ook geen wijngaard meer te vinden.’
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We lopen via de verharde weg verder en komen na ongeveer 90 meter
rechts bij een groeve. Op het informatiebord wordt uitgelegd hoe de
bodem hier is opgebouwd. Als we onze weg vervolgen komen we bij een
waterpompput. De grond is vanaf de waterpompput tot aan het waterpompstation is geheel eigendom van de Waterleiding Maatschappij
Limburg (ook de grond waarop afgelopen voorjaar (2002) alle populieren
zijn gekapt). Op de achtergrond slingert de Watervalderbeek richting
Meerssen.
‘Het Waterpompstation Waterval (gebouwd begin jaren zestig) heeft een
puttenveld van 5,16 ha. Het pompstation ligt op 70-73 meter boven NAP.
Er zijn in het waterwingebied 7 pompputten. Deze putten zijn geboord tot
in het Gulpens krijt (een diepte van ongeveer 100 meter). Het Maastrichts
krijt in Waterval begint op een diepte van ongeveer 25 meter (gemeten
vanaf de verharde weg). Het pompstation levert per jaar 1 miljoen m³
water. Maar liefst 30.000 m³ water wordt gebruikt om de filters te spoelen.
Deze filters zijn nodig om het water te ontijzeren. Het gewonnen water is
hard, daarom is eind jaren 90 een onthardingsinstallatie gebouwd in
Rothem-Amby die dit water voor een flink deel onthardt. Via Waterval en
andere pompstations in Meerssen zijn hiervoor in 1999 dikke leidingen
aangelegd voor transport naar deze installatie. Achter het
waterpompstation komen de Watervalderbeek en de Vliekerwaterlossing
bij elkaar. Dit gebied wordt dan ook in de volksmond ‘bij de twee beken’
genoemd.
We lopen na even het pompstation bekeken te hebben verder en gaan op
de T- splitsing
naar links richting grote weg. Op de hoek links ligt het appartementencomplex ‘de Biesenberg’ en aan de rechterkant de voormalige
suikerfabriek (of een gedeelte daarvan) het grote witte gebouw (nu huize
Urlings).
‘De suikerfabriek werd opgericht
in 1867 en was eigendom van
de weduwe M. HoubenSchoenmakers. Haar zoon I.
Houben - toentertijd
burgemeester van Ulestraten was vermoedelijk de drijfveer
achter deze onderneming.
Familie Houben was eigenaar
en bewoner van kasteel Vliek.
Het gebouw valt op door de
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merkwaardige hoge constructie. De schoorsteen van de suikerfabriek
stond eerst in het weiland bij de Vliekerwaterlossing, maar wegens
onvoldoende trek werd hij verplaatst naar de Wijngaardsberg. In de
ondergrond en op de helling van het Vliekerbos zijn de resten van deze
rookkanalen nog aanwezig. In de tweede wereldoorlog werden ze gebruikt
als schuilkelder. Restanten van de vierkante schoorsteen waren rond
1920 nog aanwezig. In de suikerfabriek werkten 68 personen, deze
beschikten over twee stoomketels en twee stoomwerktuigen. Uiteindelijk
werd de fabriek in 1876 gesloten. Voor deze fabriek werden 60 ha
suikerbieten geteeld, dit blijkt uit het archief van de gemeente Meerssen
uit 1869. De keuze voor een suikerfabriek op deze plaats is waarschijnlijk
het water van de Vliekerwaterlossing, dat gebruikt kon worden om de
aangevoerde suikerbieten te wassen. Deze suikerbieten werden door de
plaatselijke boeren aangeleverd en het grootse gedeelte werd op de
landbouwgrond van de Vliekerhof zelf geteeld.’
We steken nu de drukke weg van Ulestraten naar Meerssen over.
Oppassen dus!! We gaan meteen naar rechts. Dit is een voet- en fietspad.
Aan onze linkerkant ligt een mooie 250 meter lange graft die gedurende
enkele jaren door leden van de plantengroep van de IVN afdeling
Ulestraten is geïnventariseerd. De gemeente Meerssen heeft haar
maaibeleid hierop afgestemd met een prachtig resultaat. Diverse
verdwenen planten keerden terug, waaronder de koningskaars en de
marjolein (bloeien rond juni).
We wandelen nu weer verder en zien aan onze rechterkant het mooie
hellingbos van Vliek en zijn moerassige weiden. Iets verderop staan witte
esdoorns die veel maretakken in hun kroon hebben. Onder aan de
bosrand slingert de Vliekerwaterlossing die door tientallen bronnen in het
bos gevoed wordt. Aan onze linkerzijde ligt de Biesenberg met camping
Den Uul. We lopen weer via het dal van Vliek naar boven. We passeren
op ons pad een 20-tal lindebomen, een enkele met maretak, en komen zo
bij de Putstraat die vanaf Schietecoven naar de put (bron) liep in de
weilanden van kasteel Vliek. De mensen uit deze omgeving haalden hier
vroeger hun water. Rechts van ons de mergelstenen pilaar (nog één, de
andere is vernield door een vallende boom) en het dubbel smeedijzeren
hek uit de tweede helft van de 18e eeuw. Dit was de vroegere oprijlaan
van het kasteel komend vanaf Meerssen.
‘Het kasteel Vliek (1724) zou als burgemeesterswoning van de stad
Maastricht gebouwd zijn door dhr. Lenaerts. Families die op kasteel Vliek
hebben gewoond waren achtereenvolgens familie Lenaerts, Houben,
Schoenmakers, Magnee en als laatste de familie van Meeuwen. De
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Vliekerhof die nu een geheel vormt met het kasteel, zou gebouwd zijn op
de oude resten van de hoeve ‘In de Dael’ (dal) die uit de tweede helft van
de 14”eeuw stamt. De massale mergelblokken in de kelderfundamenten
gelegen achter de huidige hoeve wijzen op een hoge ouderdom. In 1989
is het kasteel, park en het hellingbos overgegaan in Japanse handen. Het
kasteel en hoeve zijn ingrijpend gerestaureerd.’

Als we onze weg vervolgen komen we na ongeveer 250 meter uit bij ons
einddoel Kasteel Vliek met z’n prachtig kasteelpark en bijzondere oude en
zeldzame bomen. Voor we oversteken zien we links nog de allee,
geflankeerd door beuken en Amerikaanse eiken, een voormalige
toegangsweg naar het kasteel. Op de binnenplaats is nog de scheiding te
zien tussen het boerderij en het kasteelgedeelte. De twee buitenlantaarns
aan de muur van het kasteel zijn een geschenk ter gelegenheid van het
gouden huwelijksfeest van het bruidspaar van Meeuwen- van Lansschot
in oktober 1972. Het kasteel is in 2006 overgegaan naar een nieuwe
eigenaar die het kasteel voor privé doeleinden gaat gebruiken.
Vanaf het kasteel kan men de route vervolgen over de in 2006 geheel
vernieuwde stoep richting kerk en kerkplein en aldaar de wandeling
afsluiten.

27

VERSLAG JEUGDGROEP
Op zaterdag 11 maart hebben we een bezoek gebracht aan de boer.
Wij hebben de boerderij van de familie Jacobs in Pesaken te Gulpen
bezocht. In Pesaken werden wij ontvangen door Annie Jacobs, de
boerin van deze boerderij. Annie is geen onbekende en loopt stage
bij onze jeugdgroep. Annie liet ons eerst wat zien welke materialen
gebruikt worden om een vakwerkhuis te bouwen.
Vervolgens hebben wij een spannende
speurtocht, die Annie heeft uitgezet, gelopen.
Hier was ondanks het slechte weer toch van
alles te zien. Zo vonden we in de wei
kikkerdril.
Na de speurtocht wachtte ons een lekkere
verrassing. Iedereen kon kiezen uit broodjes
met worst en nog veel meer lekkers. De
wafels waren heerlijk.
Daarna kregen wij nog een rondleiding over
de melkveehouderij. We konden de koeien nu eens van heel dicht
bekijken. De tijd vloog om en we moesten weer terug naar Ulestraten. Het
was een zaterdag om nooit meer te vergeten!!
Op zaterdag 8 april gingen we op bezoek bij de fruitteler Jan Lenssen in
Maastricht. Wij kregen een rondleiding krijgen over zijn fruitplantages. De
natuur is laat dit jaar en de bomen staan nog niet echt in bloei.
Hij geeft uitleg hoe hij het fruit op milieuvriendelijke wijze teelt en wat daar
allemaal bij komt kijken. Ook de zoogdieren rond en in zijn plantages
ontgaan niet aan zijn aandacht. Jan legt uit hoe hij woelratten vangt en
hoe hij de kraaien verjaagt. Na afloop gaan we verse appelsap maken. En
natuurlijk wordt die ook geproefd, hij smaakt heerlijk.
Jan kan zeer boeiend vertellen en de tijd vliegt om maar we kijken nu wel
met een andere blik op de appelteelt. Eet elke dag een appel en dat houdt
de dokter buiten de deur.
Namens de jeugdgroep
Leo Teheux
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NATUURWEETJES
Imitatiewespen
Zweefvliegen lijken vaak op wespen, bijen en hommels. Toch zijn ze
volmaakt onschuldig. Hun uiterlijk is een goede bescherming tegen dieren
die vliegen eten. Zweefvliegen kunnen 'in de lucht stilstaan', waarbij hun
vleugels zo snel bewegen dat die bijna niet te zien zijn. Hun larven leven
in modderwater van allerlei afval of ze kruipen op planten rond. De laatste
zijn nuttig, want ze verslinden bladluizen. Een zo'n larve eet honderden
van die diertjes. De volwassen zweefvliegen leven van stuifmeel. Je ziet
ze veel op de schermen van fluitekruid, engelwortel, bloeiende klimop.
En zitten ze stil dan kan je door de vleugels te tellen zien of je met een
imitatiewesp of een echte wesp te maken hebt. Zweefvliegen hebben
twee vleugels en wespen, bijen en hommels hebben er vier.
Nachtvlinders lokken
Als je op een zomeravond lekker laat nog in de tuin zit met een tuinfakkel
of lamp, dan komen er niet alleen veel muggen op af, maar ook
nachtvlinders. Onderzoekers van nachtvlinders gebruiken een mengsel
van alcohol en suiker of honing, dat ze op bomen smeren om
nachtvlinders te lokken. Wat werkt er beter, een mengsel met bier of met
rum? Daarover lopen de meningen uiteen. Maar welk mengseltje je ook
gebruikt, je zult versteld staan van het resultaat! Hier volgt een beproefd
recept voor ‘smeer’. Meng in een flinke pot wat keukenstroop met extra
suiker en vruchtenlikeur (bijvoorbeeld abrikozenlikeur). Laat het mengsel
een tijdje bij kamertemperatuur staan. Meng er vlak voordat je het gaat
gebruiken vers oud-bruin bier doorheen. Met een grote kwast smeer je het
mengsel op een boomstam. De nachtvlinders komen van heinde en verre
op de geur af. En ze zijn niet de enige. Allerlei bodemdieren lusten ook
wel zo’n zoet hapje en door al het gefladder en gekrioel worden als het
even meezit ook nog vleermuizen aangetrokken.
Sint-Janskruid
Benieuwd naar het verhaal achter het Sint-Janskruid? Toen Johannes de
Doper onthoofd werd, groeide uit de druppels bloed die op de grond vielen
het Sint-Janskruid. Je kunt dit zien als je de gele bloemblaadjes kneust:
dan kleuren ze rood. De bloemen worden gebruikt om het altaar in de kerk
te versieren tijdens de viering van het Sint-Jansfeest op 24 juni. Priesters
zegenden de bloemen om de mensen te beschermen tegen ziekten en
verzoekingen door de duivel. De duivel kwam daartegen in het geweer en
schoot duizenden gaatjes in het Sint-Janskruid om de plant kapot te
maken. Dat is niet gelukt, maar de gaatjes zijn nog altijd te zien. Hou maar
eens een blad tegen het licht, dan kun je ze zien. De Sint-Jansolie uit de
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kliertjes die op deze lichte plekken in het blad zitten wordt gebruikt als
geneesmiddel.
Jean Slijpen
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VOGELS IN DE TUIN: WINTERPERIODE 2005/2006
ls de zomer voorbij dan komt de tijd om de walnoten te oogsten.
Later bedekt een pak bladeren van deze boom het gazon.Deze
bevatten veel looizuren, ze zijn vooral schadelijk voor de vijver.
Gelukkig zijn de bladkorven van de gemeente een uitkomst.
Onze mispel had weer veel vruchten welke goed verwerkt kunnen
worden tot gelei, lekker bij het braden van wild en gevogelte.
De in 2001 gezaaide haamsjeut in de appelboom begint langzaam
vorm te krijgen.
De tijd om de vogels te voeren breekt aan. Walnoten blijken toch wel de
lievelingskost naast zonnepitten en zaden. Ze zijn dus niet alleen lekker
voor notenbrood. Het kraken is nauwelijks bij te houden, zoveel verwerken
de diverse soorten.
Groenlingen zijn echte notenliefhebbers, later komen daar de sijsjes bij.
Onderling gaat het er niet altijd even vriendelijk toe op de gevulde netjes.
Alle gemorste stukjes worden op de grond weggewerkt door vinken, de
heggemus, merels en duiven, waardoor er niets verloren gaat.
Nieuwe, regelmatig terugkerende, gasten waren deze winter de
boomklever en de keep. Eenmaal gaat de klever de in de notenboom
aanwezige mezenkast binnen voor een korte inspectie. Wie weet waar dit
toe leidt?
Schaatsers hebben deze winter weer even mogen genieten van natuurijs.
Het is half maart, de noten beginnen op te raken.
De eerste pad verschijnt op het terras terwijl het ’s nachts nog vriest.
Gezang van de merel is al hoorbaar vóór het licht is, ofschoon zijn zang
deze winter nooit helemaal is weggeweest. Dan verschijnt op een morgen
tussen de groenlingen en vinken een vogel met een geheel witte kop. Het
blijkt een mannetjesvink te zijn, je weet niet wat je ziet!
Het was weer best de moeite waard, de zorg voor onze gevleugelde
vrienden.
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De winter is inmiddels alweer lang vergeten. Ik de lijst van waargenomen
wintergasten met de niet meest geliefde gast in onze tuin openen nl. de
blauwe reiger en verder:
- houtduif, Turkse tortel,
- zwarte kraai, roek, kauw, ekster, gaai,
- merel, zanglijster,
- spreeuw,
- roodborst,
- winterkoning,
-.huismus, heggemus, ringmus,
- boomklever, boomkruiper, grote bonte specht,
- vink, groenling, keep, kneu, sijs, putter,
- koolmees, pimpelmees, zwarte mees, matkop/glanskopmees, kuifmees
en staartmees.
Math Erckens
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DAGEXCURSIE OOIJPOLDER NIJMEGEN
De Ooijpolder ligt vlak naast het
centrum van Nijmegen. Een gebied
dat zich langs de Waal uitstrekt,
met vele kleine inhammen en
waterplassen, zeer bekend in de
wintertijd om zijn ganzen.
Zondag 15-01-2006.
Om 7.35 vertrokken richting
Nijmegen. Met twee auto’s en tien
vogelaars. De chauffeurs waren Marcel en Noël gevolgd door Martha en
Harrie, Jo, Lei, Marie-Jose, Fred, Theo en Huub.
Uitgerust met een TOM-TOM (technische routeplanner) en een FREDFRED (menselijke routeplanner) gingen we vol goede moed op stap. Na
zo’n twee uur werden we feilloos op de plaats van bestemming
afgeleverd.
Het weer bood een prachtige strakke
blauwe lucht, temperatuur vlak boven
het vriespunt met een frisse / stevige
wind. Fred die al een paar keer eerder
hier geweest was wist wel enkele
vogelrijke plekjes, die toch in eerste
instantie niet zo druk bezocht waren,
mede door de dichtgevroren
waterplassen. Hier en daar zaten wat
plukjes ganzen en eenden. Zelfs op
een van de bekende ganzen-uitkijkpunten was het tamelijk rustig. Wel
konden we hier staande vanaf de dijk kijkend over een mooie begroeide
inham, rijk bedeeld met zaden, genieten van een grote groep putters
gemengd met keep, vink en groenling. Een groep van zo’n 150 a 200
stuks, kriskras vliegend over het veld. Ook liet zich een torenvalk mooi
biddend in de lucht prachtig bekijken; een buizerd (zie foto) zat rustig in
een eenzame struik. Na zo’n uurtje spotten en de innerlijke mens met
koffie te hebben verrijkt, bleek de koude wind toch parten te spelen en
werd besloten om verderop in het dorp een warm plekje te gaan
opzoeken. In het dorp Millingerwaard werd een leuk groen-cafeetje
gevonden, met leuke gebiedsinformatie en interactieve computersimulatie over het gebied. Na een paar kopjes koffie en Lei met een mooie
grote kom erwtensoep (waar we allemaal wel van hadden kunnen eten)
gingen we de Millingerwaard in. Ook hier konden we weer genieten van
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een grote groep putters, vinken, groenlingen die over het hele veld rond
struinden van struik naar boom, op de grond, en weer terug: een prachtig
schouwspel.
Er stonden ook vele kaardenbollen en andere zaden in het veld.
De Millingerwaard staat ook bekend als een gebied waar de bever actief
is.Tijdens de terugweg merkte Lei een boom op waar flink aan geknaagd
was. (zie foto) De grote spaanders lagen er in een kringetje omheen. Niet
te missen dus, aan de dikte van de stam moest dit van een bever zijn,
leuk toch.
Van hieruit
gingen we terug
naar de eerste
plek, het was
daar inmiddels
een drukte van
etende, slapende
en badende
vogels, met veel
ganzen. Vooral
leuk om te zien
was, hoe de kolgans in grote V-formaties rustig, wel met veel gegak,
kwamen aanvliegen. Vlak voor dat ze gingen landen werd de V-formatie
abrupt verbroken en vlogen nu de individuen in een geweldige stortvlucht,
gepaard met vele draaiingen tot vlak boven het water, remden af en
landden veilig en zachtjes op het water. Een spectaculaire show van zo’n
10 minuten achter elkaar.
Na een dik uur genoten te hebben en nog vele andere soorten gespot te
hebben gingen we weer huiswaarts. In Marcel zijn auto werd weer beroep
gedaan op de TOM-TOM. In Noël zijn auto werd echter vertrouwd op de
altijd betrouwbare HARRIE-HARRIE die ons ook feilloos naar huis
loodste.
Om en om hadden we een geweldige dag, volop genoten en tot de
volgende keer.
Soortenlijst: aalscholver, blauwe reiger, brandgans, buizerd, ekster, fuut,
grauwe gans, grote bonte specht, grote zaagbek, houtduif, keep,
knobbelzwaan, kokmeeuw, kolgans, koolmees, kuifeend, meerkoet,
merel, nonnetje, putter, roodborst, slobeend, tafeleend, torenvalk, vink,
gaai, wilde eend, zanglijster, zilvermeeuw, zwarte kraai, nijlgans, rotgans.
IVN Vogelwerkgroep Ulestraten
Huub Engelen
34

VOOR U GELEZEN
Langer leven? Wandel!
Mensen die matig tot actief bewegen, hebben een hogere levensverwachting en leven langer gezond dan inactieve volwassenen. Met
wandelen, fietsen, tuinieren of rustig zwemmen wint een vrouw gemiddeld
1,5 jaar en een man 1,4 jaar. Dit concludeert Oscar H. Franco Durán in
een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Intensieve lichaamsbeweging, zoals hardlopen en wielrennen levert nog meer levensjaren op:
mannen leven 3,8 jaar langer en gezonder, vrouwen 3,5 jaar.
Nog 14 redenen om te wandelen
1. Het kost niets, hoogstens een paar wandelschoenen
2. Iedereen kan het en het is nog leuk ook.
3. Je valt er van af want je verbrandt calorieën (zonder echt te zweten)
4. Je slaapt er goed door.
5. Je spieren en botten worden sterker.
6. Het is veilig; je loopt weinig kans op blessures.
7. Het verlaagt de kans op een hartaanval.
8. Je ziet nog eens wat van de omgeving.
9. Wandelen kan bijna overal en altijd.
10. Het is rustgevend en ontspannend.
11. Je voelt je gezonder.
12. Je ervaart het landschap beter.
13. Het is goed tegen stress.
14. Je kunt even rustig alleen zijn of juist een goed gesprek hebben met je
(wandel)partner.
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TERUG IN DE TIJD
Onlangs was het weer eens nodig om op zolder de papierwinkel door
te werken en wat zaken op te ruimen. Ik stuitte daarbij op
onderstaand artikel, dat ik ooit op de stapel "bewaren" heb gelegd
met de bedoeling het nog eens met anderen te delen. Na enig
zoekwerk hebben we ook ontdekt hoe ik aan het artikel kom: het
stond ooit in een van de eerste Haamsjeuts! Maar toen ik de oude
beschrijving opnieuw las, wist ik dat deze "wandeling" waarschijnlijk
veel Haamsjeut-lezers na bijna 25 jaar weer zal aanspreken.
Veel plezier, Jean Slijpen.

OMGEVING VLIEK, ANNO 1880
Dominee J. Craandijk beschrijft zijn wandelingen door Nederland in
enkele boeken. Het onderstaande stuk stond in “Limburgsche
Landschappen” uit 1880. Hij wandelt van Station Beek naar Station
Valkenburg en gaat over de Vliekereijken en de Beekerweg naar
Vliek.
Beleef zijn wandeling mee totdat hij uit Waterval vertrekt in de
richting van Raar.
't Heeft minder huizen dan Geverik, maar de meeste huizen liggen in een
rij langs den weg en daardoor heeft het een tamelijke uitgestrektheid. Ook
hier vinden we de bewijzen van welvaart in het voorkomen der
arbeiderswoningen der hofsteden, vooral op het punt waar de weg van
Ulestraten op Meerssen den onzen ontmoet. Aan geboomte ontbreekt het
hier niet en de hoogten neven ons zijn rijk en digt begroeid. Maar wat het
afgelegen gehucht vooral opmerkelijk maakt, is het schoone kasteel, het
Huis te Vlieck, door den heer Magné, den broeder van de Heer van Horn,
bewoond. Het groote witte huis, met de daaraan verbonden
economiegebouwen, die een tweetal binnenpleinen insluiten, ligt met den
breeden modernen voorgevel gekeerd naar een prachtigen lusthof,
waarlangs geruime tijd de weg ons leidt.
De achtergrond wordt gevormd door de berghellingen, met statig hout
bewassen, en een aanmerkelijke waterval stort zich naar beneden in de
grootsche waterpartij van het park. Brede paden, sierlijke boom- en
heestergroepen, veelkleurige bloemperken omringen een groote,
ompaalde weide, waar runderen en paarden van edele rassen het goede
der aarde op hunnen wijze genieten. Drong de tijd ons niet tot voortgaan,
wij hadden gaarne de toegang tot dit bekoorlijk buitenverblijf gevraagd,
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wat ons, naar men verzekerde, door de heuschheid der eigenaars niet
zou zijn geweigerd. Nu moeten wij ons daarvan spenen, tevreden, dat het
ijzeren hek op den langen stenen muur, althans het vrije gezigt over het
geheel vergunt.
Boven de toppen der boomen op den berg steekt een stenen toren uit,
alsof 't de wachttoren ware van een ridderburgt, die daar boven de
mergelrots toornt, of liever nog, als een dier geheimzinnige, smalle,
vensterlooze gebouwen, die in Engeland eeuwen geleden voor een
overoude eeredienst werden gebezigd. Wij behoeven er echter dergelijke
romantische herinneringen niet aan te verbinden. Met de offerplechtigheden van heidensche voorvaderen, noch met den zetel van een
middeleeuwsch riddergeslacht heeft dit gevaarte iets gemeen. 't Is
eenvoudig een fabrieksschoorsteen, daar gebouwd, om beter te "trekken",
thans in ruste, want de fabriek is zelve gesloopt. Eenige
arbeiderswoningen, die erbij behoorden, vinden wij op de open ruimte,
waarover het zijpad naar Raar zich van den weg op Meerssen afbuigt.
Wij volgen het langs den rand van den berg, door een bosch- en
waterrijke landstreek.
Het ruime uitzicht op de blaauwe, golvende hoogten, achter elkaar
oprijzend in de verte, verliezen wij, maar andere schoonheden komen
daarvoor in de plaats. Talrijke bronnen ontspringen in de begroeide
hellingen; kleine watersprankjes blinken tussen het malse gras en kruisen
ons pad, om zich te vereenigen met het beekje, dat neven ons voortbruist.
In het dal liggen korenvelden en weiden, met boschjes en verspreide
boomen bezaaid. Enkele roode daken wijzen in dit eenzaam oord de ver
uiteengelegen waanplaatsen van menschen aan. Dennen met uitstekende
en overhangende wortels klimmen langs de heuvels op. Esschen en
populieren vormen een groene laan, onder wier gewelf wij voortwandelen.
't Is een vreemd en wild landschap, dat wel den arbeid der menschenhand
verraadt, maar toch den indruk geeft van niet meer -welligt nog iets
minder- dan de eerste en meest onzichtbare zorg aan ontginning en
beheersching besteed.
De natuur lijkt er mild en weelderig genoeg, maar schijnt hier teveel aan
zich zelve overgelaten, om de vruchten te geven, die zij voortbrengen kon.
Wij danken daaraan intusschen een aantal fraaije land- en
boschgezichten. Zoo komen wij in het gehucht Waterval.
Van de twintig huizen, die het gehucht moet bezitten, zien wij er drie, een pachthoeve een een paar vervallen armoedige hutten. Van de ruim
honderd inwoners die er leven, ontwaren wij er twee -een oud, stokdoof
man, die ons wezenloos aanstaart en een bejaarde, in lompen gehulde
vrouw, die het mag zegenen, dat zij in de 19e eeuw leeft. In de dagen der
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heksenprocessen zou zij den vuurdood niet zijn ontgaan. Haar
welwillendheid verdient dan ook beter lot.
Onder hevig geschreeuw en met heftige gesticulaties vergezelt zij ons
door de drassige weide, over een paar vonders, -over de beek geworpen
boomstammen-, en door het digte kreupelhout naar den voet van der
hoogte, waartegen het smalle steile pad naar Raar opklimt.
"Daar, daar, daar." gilt zij terwijl de dreigend uitgestoken vinger het pad
aanwijst en de magere, gebruinde voorarm rusteloos heen en weer vliegt.
Wie haar zoo had gezien, zou gemeend hebben, dat de bitterste haat zich
in de hartstogtelijkste vervloeking lucht gaf. Toch wijst zij ons eenvoudig
den weg. Hoe zou het zijn, als zij werkelijk in ziedende drift was
ontstoken! Daar tintelde zuidelijk bloed in die dochter van Limburg! Of die
doove, suffe man is haar echtvriend, en deze blakende opgewondenheid
heeft zij geleerd door de behoefte, om zich door hem te doen verstaan.
Meer dan een pad voor maaijers is het weggetje niet. Maar het is veel
nader, dan de grootte weg, en terwijl wij opstijgen, langs hagen en
eikenwallen, tusschen weilanden en akkers, worden wij op prachtige
vergezichten vergast …….
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP AMFIBIEëN
In het voorjaar van 2006 kwam de paddentrek erg laat op gang. Maar
toen het warmer werd was de trek ook in enkele dagen gebeurd. De
verkeersborden in Waterval en Schietecoven zijn geplaatst en na
gebruik weer opgeslagen tot volgend voorjaar. In Waterval zijn er
emmers vol met padden van de weg geraapt en in de poelen vooraan
in de Raarslakweg geleegd.

Inwoners van Meerssen hebben bij de Gemeente locaties gemeld waar
ook veel padden werden doodgereden. Samen met de Gemeente wordt
er bekeken wat we daar volgend voorjaar aan kunnen doen.
We hebben een amfibieëncursus gegeven voor IVN-Eys.
Els heeft weer een les verzorgd in D’n Haamsjeut voor basisschool de
Triangel uit Ulestraten. Dit begint onderhand een traditie te worden En
onze ruim 30-jarige roodwangwaterschildpad stal zoals altijd weer de
show aan het einde. Meester Jo Urlings heeft enkele verslagjes gemaild
en die willen we u niet onthouden (Lees in plaats van vergunning:
ontheffing)!

Amfibieën
Op woensdag 19 april zijn we naar het IVN lokaal geweest. We hebben
over amfibieën geleerd. Over padden, kikkers en salamanders. We
hebben geluisterd welke geluiden padden en kikkers maken. De
salamander kan 350 tot 500 eitjes leggen. Maar ze komen niet allemaal
uit. Ook doet de salamander de eitjes in blaadjes leggen. Als de eitjes erin
liggen vouwt de salamander de blaadjes om. Een voor een legt de
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salamander de eitjes erin. Dat duurt wel weken! Daarna zette ze
kikkervisjes op tafel en salamanders. De salamanders hadden een mooie
onderkant. Op het laatst had ze nog een verrassing. En dat was? .......Een
schildpad!!!!! En toen gingen we weer weg. Maar het was heel leuk. En
toen we terug kwamen was het pauze.
Kyra Ummels Groep 5
Naar het IVN-gebouw.
We zijn op woensdag 19 april naar het IVN-gebouw geweest onder de
Huppel. Daar hebben we geleerd over amfibieën. Hoe kikkers,
salamanders en padden eitjes leggen. Mevrouw Derks heeft kikker- en
paddengeluiden laten horen. Daarna zijn we in vijf groepen verdeeld.
Ieder groepje kreeg een potje. Daarin zaten kikkervisjes of salamanders.
Je moet een vergunning hebben om die dieren te houden net als
mevrouw Derks. Op het laatst heeft mevrouw Derks een echte schildpad
laten zien. Het schild was steenhard. Op het allerlaatst hebben we oude
foto’s gezien van Ulestraten. Het zag er heel anders uit.
Marijn Smeets, groep 5

Amfibieën
We zijn met heel de groep 5 naar mevrouw Els Derks geweest. Op 19
april; in het IVN- lokaal. We hebben daar geluisterd hoe verschillende
padden en kikkers kwaken. Het zijn alleen maar mannetjes. We hebben
ook geleerd over salamanders. Die moeder kan 300 tot 500 eitjes leggen.
Ze legt een voor een een eitje op het blad. Dan vouwt ze het dubbel. En
zo gaat het maar door. Een mannetjessalamander heeft een hele mooie
gekleurde staart. Daarmee gaat hij in het water liggen en zwiept met zijn
staart. Dan komt er een geur van af. En komt het vrouwtje naar hem toe.
Lara de Langen, groep vijf

2007
We willen graag voor IVN–Ulestraten volgend
voorjaar weer een woensdagavond over
amfibieën verzorgen.
Els Derks–van der Wiel
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WEG BLOEIENDE WEGBERMEN!
Dank zij een ecologisch maaibeleid van de gemeente Meerssen hebben
wij in de loop der jaren een vrij gevarieerde flora in de bermen gekregen,
hetgeen een verrijking is van het imago van Meerssen als groene
gemeente.
Waar mogelijk is wordt dit ook naar buiten uitgedragen, bij veel “Groene”
organisaties wordt Meerssen vaak als voorbeeld aangehaald wat betreft
de wisselwerking tussen natuur- en milieuverenigingen en het
gemeentelijk bestuur. Op deze manier is ook het huidige maaibeleid tot
stand gekomen.
Wat betreft de uitvoering van dit beleid wordt al jaren door genoemde
verenigingen aan de bel getrokken omdat de voorgeschreven
stoppellengte van 8 cm niet wordt aangehouden, dat er te vroeg wordt
gemaaid en dat er te weinig wordt gedaan aan gefaseerd maaien.
Helaas is ook dit jaar de uitvoering van het maaibeleid niet gebeurd
conform de afspraken:
 de vereiste stoppelhoogte van 8 cm is niet aangehouden.
 er is niet gefaseerd gemaaid.
 er hebben uitgebreide bodemverwondingen plaatsgevonden,
zodanig dat er ook schade is aangebracht aan de bodemfauna
(kikkers, wijngaardslakken e.d.)
 er is weer te vroeg gemaaid, zelfs op de eerste dagen van mei,
standaard is eind mei (op verkeersonveilige plaatsen gebeurt dit
uiteraard vroeger). Zeker dit jaar is veel te vroeg gemaaid, praktisch
geen enkele plant heeft überhaupt de kans gekregen om tot bloei te
kunnen komen.
Nadat de verantwoordelijke wethouder op 4 mei was gealarmeerd werden
de maaiactiviteiten direct gestopt en op de bijeenkomst van het Groen
Platform op 17 mei heeft wethouder Jo Dejong namens het college van B
en W zijn verontschuldigingen over de gang van zaken uitgesproken. Er
komen nog vervolggesprekken met het Groen Platform waarin nieuwe
afspraken worden vastgelegd. In deze afspraken hopen wij in elk geval
terug te vinden dat de leden van het Groen Platform worden geïnformeerd
wanneer de bermen worden gemaaid zodat deze tijdig kunnen controleren
op welke wijze er wordt gemaaid.
IVN komt op voor Natuur, Milieu en Landschap en onze wegbermen
nemen hier een belangrijke plaats in.
Voor Natuur, Milieu en Landschap zijn in het Groen Platform van de
gemeente Meerssen aangesteld:
41

Els Derks namens Milieudefensie Meerssen,
Wim Derks namens IVN-Meerssen
Wim Ghijsen namens IVN-Ulestraten.
Deze 3 personen kunt u altijd aanspreken als de belangen van Natuur,
Milieu en Landschap in het geding zijn.
Wim Ghijsen
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 21 juni:
Late avondwandeling
Onderwerp: avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 uur kerk Ulestraten
Woensdag 5 juli:
IVN-Avond Avondexcursie
Onderwerp: de Muskusrat
Vertrek: 18.30 kerk Ulestraten
Woensdag 2 aug.:
IVN-Avond Avondexcursie
Onderwerp: Op pad met de Valkenier
Alleen leden! Maximaal aantal deelnemers; vooraf aanmelden!
043–3644426/3644248
Woensdag 6 sept.:
Thema avond “Vakantievaria”
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut

Zondag 10 sept.:
Ochtendwandeling in het kader van De Groene Maand
Thema: Water in overvloed
Vertrek: 10.00 uur kerk Ulestraten.
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
Prins Willem Alexanderlaan 7
6241 GL 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

44

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 - gratis0800 - 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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