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VAN DE BESTUURSTAFEL
Men zegt: de winter zit er bijna op. Maar als ik met dit artikel bezig ben
vallen er nog sneeuwvlokken.
Een van de mooie elementen van de natuur is haar onberekenbaarheid.
Zij laat zich niet dwingen in een bepaald stramien. Wel kunnen we de
dieren helpen door ze bij te voederen. Als wij hen nu helpen, dan kunnen
wij in de lente weer genieten van hun aanwezigheid. Laten wij ook
zorgzaam met de natuur en het milieu omgaan.
Nu weten wij wel dat echte IVN-ers hier behoedzaam mee omgaan; toch
wil ik u vragen om familie, vrienden ,kennissen, etc. op het mooie in de
natuur te wijzen. Educatie naar anderen is een van onze doelstellingen.
We hoeven daar echt niet het ‘belerend’ vingertje voor te gebruiken maar
maak hen deelgenoot in uw enthousiasme voor de natuur. Houdt de
natuur ook schoon!
Wij geven hier wederom het voorbeeld door mee te doen aan de jaarlijkse
natuur-opschoon-dag op zaterdag 18 maart in en rond Ulestraten. Wij
starten om 9.30 uur bij ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut. Mocht u in
de gelegenheid zijn, doe dan mee met ons. Iedere hulp is welkom!!!
Op vrijdag 20 januari j.l. hadden wij weer onze jaarvergadering. Acht en
twintig leden waren present en hadden een genoeglijke avond. Het
formele gedeelte was voortreffelijk verlopen; de aanwezigen gaven er blijk
van dat zij het met de koers van het bestuur eens waren. Dat is altijd een
stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.
Verder werd het een heel gezellige avond, mede door de film over de
jubileumviering op kasteel Vliek en de inval van het duo Elisabeth und
Wilhelm aus Wasserfall. Zij namen IVN-Ulestraten en verscheidene
aanwezigen persoonlijk op een leuke manier op de korrel.
Vorig jaar heb ik degenen bedankt voor hun bijdrage aan het jubileum,
maar nu wil ik eens graag andere personen bedanken, onze ‘stille’
werkers.
Dat zijn met name die mensen die altijd meehelpen om ons lokaal na een
verenigingsavond weer op te ruimen, die ook meehelpen met de afwas,
zelfs theedoeken thuis wassen en strijken. Ook degenen die altijd bereid
zijn om te helpen bij de werkgroepen. Deze mensen willen nooit van een
dank horen. Toch zijn dit de personen met de juiste spirit voor een
vereniging. Wij waarderen dit ten zeerste!
Op 1 Februari j.l. werd er de film “Boerenlève in vreuger jaore” vertoond.
Dit bleek een schot in de roos te zijn, liefst 83 personen waren aanwezig.
Er waren zelfs niet genoeg stoelen. Toch bleken 15 personen het zo
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geweldig te vinden dat zij gedurende de hele film hebben gestaan. Zes
personen zijn bij de ingang teleurgesteld weggegaan bij het zien van deze
drukte. Daarom heeft het bestuur besloten deze film, indien dat mogelijk
is, in het najaar nog eens te presenteren. Omtrent de datum zult u dan via
de bekende mediakanalen op de hoogte gesteld worden.
Er zijn dit jaar weer vele activiteiten gepland; meer daarover elders in
deze Haamsjeut.
Het bestuur is namens u weer present op diverse regio- en andere natuuren milieuvergaderingen. Wij hebben er voor gezorgd dat wij aan alles
voldoen wat de Arbowet ons oplegt. Voor het bestuur en de
werkgroepcoördinatoren is nog een mini-cursus E.H.B.O. gepland.
De werkgroepen zijn, zo als altijd, actief bezig. Ook start er weer een
plantencursus, zie elders in deze Haamsjeut. Kortom wij doen ons best,
maar helpt u ons onnodige risico´s te vermijden. Als deelnemer aan onze
activiteiten blijft u toch verantwoordelijk voor uw eigen gedrag.
Geniet met volle teugen van de natuur, houdt rekening met de dieren.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de
maand in ons verenigingslokaal d,n Haamsjeut? Zien we u weer op
wandelingen, cursussen, dia-presentaties en andere activiteiten?
Namens het bestuur, Frans Passier, voorzitter.

Die Elisabeth und der Wilhelm aus Wasserfal, ein tolles Paar!
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JAARVERSLAG 2005 - IVN AFDELING ULESTRATEN
Mensen zijn lid van onze afdeling omdat zij door hun bijdrage onze
activiteiten willen ondersteunen en/of door een actieve bijdrage
samen met ons natuur en milieu willen beschermen en er
verantwoording voor willen dragen. Samen willen wij iets nalaten
voor ons nageslacht, zodat ook zij nog kunnen genieten van al het
moois dat de natuur ons te bieden heeft.
Wij doen dit door o.a. wandelingen, excursies, dia-presentaties, lezingen,
cursussen, fietstochten, overlegvormen en educatie op allerlei wijzen.
IVN-Ulestraten probeert dan ook in alle opzichten de belangen te
behartigen van de ons omringende natuur en het milieu.
Ook ondersteunen wij door onze deelname aan diverse vergaderstructuren de natuur en het milieu in andere gebieden, die ons ook na aan
het hart liggen.
Het jaarverslag 2005 van onze afdeling probeert een getrouw beeld te
geven van alle activiteiten gedurende ons verslagjaar, tevens ons
jubileumjaar.
Iedere eerste woensdag van de maand vond er een bijeenkomst plaats in
ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut. Dit waren lezingen, dia-presentaties
of films.
Bij activiteiten buiten werden door onze afdeling middelen verstrekt, zoals
snoeimessen, handschoenen, telescoopkijkers, batdetector etc.
Voor binnenactiviteiten hadden wij de beschikking over diaprojector,
televisie, computer, dvd-speler, overheadprojector, loeppotjes, pincetten,
microscoop, pennen, potloden etc.
Onderwerpen op onze avonden waren o.a. cactussen, mossen, bezoek
tuin/arboretum, vogelexcursie, vlinders, de Limburgse kers, bloeiende
bermen, paddenstoelen, spoorzoeken, uilen en nog veel meer.
Tevens deden wij mee aan een schoonmaakactie, hielden wij
avondwandelingen, excursies naar vogelrijke gebieden, fietstocht door
ons mooie Limburg, maakten wij een avond mee in het CNME-centrum in
Maastricht, ook gevolgd door een pittige wandeling langs diverse
wijngaarden in het Jekerdal, excursie naar groeve ’t Rooth en een
Limburgse hoogstamboomgaard, wandeling in Vijlen, een wandeling bij
nacht en ontij en niet te vergeten onze oudejaarswandeling etc.
In het kader van ons jubileum hadden we een prachtige tentoonstelling die
door ruim 1300 personen bezocht werd. Velen van onze leden hadden
zich hiervoor uitgesloofd , waarvan hier nog eens acte en chapeau! En
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door onze redactie werd een prachtig extra jubileumnummer
gepresenteerd. Ook het uitstapje naar Gaia in Landgraaf beviel ons goed,
velen gingen later nog eens terug met familie of vrienden.
Naast al onze gezamenlijke activiteiten werden ook nog eens vele
activiteiten uitgevoerd door onze diverse werkgroepen. Om deze
werkgroepcoördinatoren niet voor de voeten te lopen oftewel het gras
voor de voeten weg te maaien geef ik hen graag zelf het woord om het
jaarverslag van hun eigen werkgroep te presenteren.
Rest mij om iedereen te bedanken voor hun bijdrage/actieve steun in het
afgelopen jaar en samen met u hoopt het bestuur tot in lengte van dagen
de natuur en het milieu te kunnen beschermen. Samen zijn wij
verantwoordelijk en samen moeten wij deze klus zien te klaren.
Namens het bestuur,
Frans Passier
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JAARVERSLAG 2005 - JEUGDGROEP Ulestraten/Meerssen
Inmiddels is dit het tweede jaar dat de
jeugdgroep actief is; het enthousiasme is
nog volop aanwezig en we moeten zelfs
een jeugdledenstop instellen. Op dit
moment schommelt het aantal leden rond
de 25. Ook het afgelopen jaar zijn er weer
bijzonder leuke activiteiten
georganiseerd. We noemen de volgende
thema`s: de zoogdieren,
ontdekkingstocht in Meerssen, amfibieën,
bezoek molen te Elsloo, paddenstoelen,
speurtocht Meerssen enz., enz.
De activiteit “De Wissen” in België was de afsluiting van het afgelopen
jaar. Het was een prachtige dag; na een speurtocht door het dorpje
Stokkem werd het watermuseum bezocht. Als afsluiting van de dag
werden de ouders in D`n Haamsjeut uitgenodigd voor koffie met gebak en
werd het programma voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Ook de
ouders vinden dat het een leuke groep is en zijn zeer te spreken over de
leuke activiteiten die op het programma staan. Men verheugt zich alweer
op de volgende bijeenkomst.
Namens de Jeugdgroep
Leo Teheux
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JAARVERSLAG 2005 - WERKGROEP ZOOGDIEREN
In het eerste deel van 2005, toen het nog volop winterde en dus nog
geen bladeren aan de struiken zaten, hebben we in onze directe
omgeving veel dassenlocaties bezocht en geïnspecteerd. De belopen
ingangen van de ons bekende locaties lagen er goed bij en we
konden gelukkig ook enkele nieuwe burchten toevoegen aan ons
archief.
Nieuwe dassenburchten
Een nogal in het oogspringende nieuwe burcht ligt langs de parallelweg in
de Kruisberg (oostelijke helling). Omdat het uitgeworpen zand fel gekleurd
is valt deze burcht nogal erg op, maar hij ligt veilig achter een hekwerk.
Een andere nieuwe burcht ligt (ook in moeilijk toegankelijk gebied en dus
redelijk veilig) in de helling van de vijver waar het oude stort van Bunde is
geweest, ook vlak bij de Kruisberg.
De burcht op het vliegveldterrein
hebben we ook geïnspecteerd,
dit uiteraard onder begeleiding
van een duty-manager van MAAairport. Op deze locatie voelt de
das zich waarschijnlijk erg
happy, want we kunnen hier
spreken van een zeer actieve
burcht met zeven belopen pijpen.
De das veroorzaakt op het
vliegveld geen overlast, want hij
is een nachtdier en zal zich
tijdens de vlieguren nauwelijks laten zien, trouwens op de startbaan heeft
hij sowieso niets te zoeken. Daar hij ook muizennesten plundert is hij voor
het vliegveld nuttig, want hoe minder muizen des minder vogels die op
muizen jagen!
Ook dit jaar zijn weer diverse verkeersdoden onder de dassen te
betreuren, maar onze indruk is dat de natuurlijke aanwas dit kan
compenseren. De das is een beschermde diersoort en waar hij voorkomt
staat hij garant voor een voor de mens aantrekkelijk biotoop, daarom wil
het IVN ook opkomen voor de das en dus voor zijn leefomgeving.
Meld onregelmatigheden aan dassenburchten of dode dassen langs een
verkeersweg s.v.p. aan leden van deze werkgroep.
De coördinator, Wim Ghijsen
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JAARVERSLAG 2005 - WERKGROEP Amfibieën & Reptielen
Bij de paddentrek in het voorjaar werden beschermende maatregelen
getroffen: verkeersborden met “paddentrek”en "langzaam rijden”.
Deze borden zijn in 2005 niet alleen in Waterval maar voor het eerst
ook bij de wegen naar Schietecoven (Hekstraat en Putstraat)
geplaatst op verzoek en met medewerking van Mevrouw Vleugels,
een inwoner van Schietecoven. De borden zijn gratis door de
Gemeente geleverd.
De bijeenkomst op woensdagavond op 2 februari 2005 over
amfibieën heeft een contact opgeleverd waaruit een cursus voor IVNEys in het najaar 2005-voorjaar 2006 is voortgekomen.
De stand op de tentoonstelling bij het
jubileum kreeg veel belangstelling. Op die
dag heeft zich een nieuw lid aangemeld
voor de amfibieën-werkgroep. Zij is door
ons uitgenodigd om aan de cursus in Eys
mee te doen. Deze uitnodiging heeft ze
aangenomen.
Verder zijn we geïnformeerd over het feit dat er op diverse plaatsen erg
kort gemaaid is in de bermen door de gemeente. Ook op plaatsen waar
de hazelworm nog voorkomt. Hierover is met de gemeente gecorrespondeerd en is er mondeling toegezegd deze plaatsen volgend jaar zeker te
ontzien. In zijn algemeenheid zal het maaien zorgvuldiger gebeuren
volgens het bestek: een lengte van 8 cm gras laten staan! Wij moeten hier
wel alert op blijven.
Rondom Waterval/Groenstraat zijn buffers aangelegde met daarbij poelen
t.b.v. amfibieën. Met name voor de vroedmeesterpad zijn ook muurtjes
gestapeld: verbetering landbiotoop. Het wordt een eldorado voor kikkers,
padden en salamanders in en rond Waterval!
Voor basisschool De Triangel is er voor een groep weer een gastles
verzorgd in ons IVN-lokaal D’n Haamsjeut.
De coördinator,
Wim Derks
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JAARVERSLAG 2005 - WERKGROEP PLANTEN
Zoals bekend, verkeert deze werkgroep op dit moment nog in een
herstart fase. Achter de schermen wordt hard gewerkt om deze
werkgroep weer volledig te laten meedraaien binnen ons IVN.
Momenteel zijn de voorbereidingen aan de gang om over enige tijd een
toegesneden plantencursus te verzorgen. Er hebben zich inmiddels
diverse dames (en ook heren) aangemeld om hieraan hun medewerking
te verlenen.
Een plantenwerkgroep heeft in het verleden vaker zijn nut bewezen door
bijvoorbeeld inventarisaties te doen aan wegbermen. De weelderig
bloeiende bermen binnen onze gemeente waarvan wij nu gelukkig kunnen
genieten zijn mede te danken aan de toenmalige inspanningen van de
werkgroep.
In augustus en september is medewerking verleend aan de provinciale
IVN-estafette “Bloeiende Bermen” en uiteraard hadden wij mede door de
inzet van Annie Thimister en Martha Janssen een fraaie stand op de
jubileumtentoonstelling in huize Vliek.
De coördinator,
Wil Dohmen
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JAARVERSLAG 2005 - WERKGROEP VENEL
Het afgelopen jaar zijn er drie acties
geweest:
In de door ons geadopteerde wei in
Waterval:
- Een snoeibeurt in het voorjaar voor het
snoeien van de waterscheuten en van
zoveel oud hout als mogelijk is.
- Opruimingsactie van de door de storm
afgewaaide takken.
Bij de kerk werd onze Millenniumboom gesnoeid.
De coördinator,
Jo Frenken
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JAARVERSLAG 2005 - WERKGROEP WANDELINGEN
Ook dit jaar hebben we als werkgroep weer velen mogen begeleiden
op onze wandelingen in de natuur. Het valt op dat de meeste mensen
die onze wandelingen bezoeken hun waardering uitspreken over de
gebieden die we bezoeken en de duidelijke uitleg van de gidsen en
begeleiders. Dit stimuleert ons als werkgroep er nog lang mee door
te gaan en daarbij hopen we in de toekomst nog enkele nieuwe
natuurgidsen te mogen verwelkomen in de werkgroep.
De wandelingen dit jaar, vijf stuks, gingen langs bijzondere gebieden in
onze directe omgeving, het mergelland.
De jaarlijkse fietstocht op 22 mei en de Oudejaarswandeling op 26
december, bracht weer velen op de fiets of been. Wat de oudejaarswandeling betreft was dit alweer de 26e keer.
We willen ook de mensen van onze afdeling bedanken die dit keer weer
voor de gezellige sfeer en het natje en droogje zorgden na de oudejaarswandeling.
De coördinator,
Fred Erkenbosch.
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JAARVERSLAG 2005 - WERKGROEP VOGELS
In 2005 is de vogelwerkgroep tien keer op pad geweest op
verschillende locaties, op zoek naar verschillende vogels. Ook
Herkenbosch werd wederom bezocht vanwege de nachtzwaluw.
De “open” excursie, die dit jaar door Ulestraten en omgeving ging,
werd goed bezocht door “buitenstaanders” en begeleid door leden
van de vogelwerkgroep.
De kerk- en steenuilen kasten werden grondig gecontroleerd en er werd
op een plek een kerkuilenkast weggehaald, helaas. In het najaar werden
door een aantal leden de overige vogelkastjes schoongemaakt. De
afgevallen en kapotte kasten werden gerepareerd en weer terug
gehangen. Helaas hebben we moeten constateren dat de bosuilenkast
verdwenen is.
De stand van de vogelwerkgroep tijdens het jubileumfeest werd bovenin
Kasteel Vliek ingericht door de werkgroepleden. De valkenier gaf een
geweldige demonstratie met zijn vogels die veel lof oogstte. Maar ook de
vogel en natuurquiz werd druk bekeken en gemaakt.
Een delegatie heeft de landelijke uilendag in Meppel bezocht. Die verre
reis was zeker de moeite waard. We kregen er veel informatie over de
uilen die Nederland rijk is.
Alles bij elkaar een druk, gezellig jubileumjaar met veel vogelkijkplezier.
Onze werkgroep is verrijkt met twee vrouwelijke “vogelaars”
Ook in 2006 wensen we eenieder een vogelrijk jaar.
De Coördinator
Theo Custers
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JAARVERSLAG 2005 - WERKGROEP AFDELINGSBLAD
2005 was ’n topjaar voor de werkgroep Afdelingsblad & Publicaties.
Naast het met de seizoenswisseling uitbrengen van ons gewaardeerd
afdelingsblad, in totaal weer zo’n 132 pagina’s, werd op 14 maart j.l.
bij alle leden en begunstigers een schitterende 38 pagina’s tellende
Jubileumeditie in de bus gegooid met als thema “25 jaar IVN-werk in
Ulestraten”. Alle schrijvers nogmaals hartelijk dank voor de bijdrage!
Daarnaast is er behoorlijk wat werk verzet met het promoten van onze
activiteiten (zo’n dertigtal) in 2005 en in het bijzonder natuurlijk de
publiciteit ten behoeve van onze, we mogen gerust zeggen, zeer
geslaagde Open Dag op landgoed Vliek in j.l. april. Kortom een zeer
bewogen jaar waar we met veel plezier op terugkijken.
We hopen dan ook dat in dit jubileumjaar de basis is gelegd voor nog
eens 25 jaar IVN-werk in Ulestraten.

De coördinator,
Jean Slijpen
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EEN ECHTE SNELHEIDSDUIVEL
In eerdere artikels schreef ik over de sperwer. In de winter-aflevering
van het vorig jaar ging het over het herkennen van de sperwer in
relatie tot het herkennen van de torenvalk, de buizerd en de havik. En
in de editie lente 1994 schreef ik over een sperwer die op het balkon
bij me thuis een merel te pakken had.
Een dezer dagen (begin februari) zag mijn echtgenote een sperwer in
de kastanjeboom, achter in mijn tuin, zitten. Hij gaf ons niet zo erg
lang de kans hem goed te bekijken want hij ging er na een minuutje
met een snelle vleugelslag vandoor.
Wie is die vogel die met hoge snelheid zijn prooi in de vlucht slaat?
De vogel, die onder de andere vogels al snel paniek zaait; zelfs de
kippen reageren er met een hels gekakel op. Wie is die vogel, die
respect afdwingt bij alle vogelaars, die wel een goede vaardigheid in
het waarnemen moeten hebben om de sperwer snel te herkennen,
want meestal zie je hem of haar in een flits voorbijvliegen, de prooi
bij verrassing overvallend?
De sperwer
De sperwer is een echte roofvogel (ook wel stootvogel genoemd), die voor
90% vogels op het menu heeft staan. De sperwer is het evenbeeld
(slanker en kleiner) van de havik; ook de vlucht vertoont veel
overeenkomsten. In de bouw kan men de kenmerken van een predator
herkennen: felgele, krachtige poten, waarmee de sperwer zijn prooi kan
vastgrijpen; een haaksnavel om het vlees in hapklare brokken naar binnen
te kunnen werken; snelle vleugels en een wendbare staart om een
plotselinge overval te plegen, vaak langs de bosrand om niets
vermoedende vogels uit de lucht te plukken.
De mannelijke sperwer is aanzienlijk kleiner dan de vrouwelijke (45%
lichter en 15% kleiner) het vrouwtje vangt dan ook gemiddeld grotere
prooien tot en met duiven toe. De vrouwelijke exemplaren jagen ook meer
in open gebied.
Zij vangen wat zich in het seizoen voordoet. Wanneer ze het meeste
voedsel nodig hebben (tijdens de voertijd van de jongen) komt dat goed
uit met het gelijktijdige aanbod van jonge vogels in hun omgeving. De
diverse volksnamen zeggen dan ook vaak iets over de prooi die ze
vangen:mussenarend, leeuwerikdief, finkfalk en doevestoater.
Het mannetje is leigrijs op de rug en hij heeft gestreepte banden op de
borst. Het vrouwtje heeft zwartbruine bovendelen en de onderzijde is
lichter van kleur. De staart is lang, smal en vertoont donkere
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dwarsbandjes. Vanwege de overeenkomst met de koekoek noemt men de
sperwer ook wel koekoeksveer.
In het boek 'Tussen hemel en aarde' staat geschreven: Een sperwer
speelt de hoofdrol in de even trieste als wrede geschiedenis van prinses
Scilla (Griekse mythologie). Zij kiest uit liefde jegens haar vaders vijand
diens zijde. De goden straffen haar daarvoor door vader Nisus in een
sperwer te veranderen en haar zelf in een leeuwerik. Fel en woest en
zonder ophouden jaagt de roofvogel haar na. De grote Linnaeus, die de
levende natuur inventariseerde en aan de dieren en planten hun namen
gaf, noemde de sperwer daarom Accipiter nisus: vechtvogel Nisus.
Het sperwerbestand
In de jaren vijftig bedroeg
de Nederlandse populatie
zo'n 750 broedparen. Het
dieptepunt lag in de jaren
zestig: 200 tot 300
broedparen. Dat
dieptepunt werd
voornamelijk bereikt
vanwege het gebruik van
pesticiden (DDT). Nadat
het gebruik daarvan werd
verboden steeg het aantal
broedparen gestaag: in
1978 tot 1200; in 1990 tot
3400 à 4000 en in de
periode van 1998 - 2000
loopt het aantal op naar
4000 - 5000, waarvan de meeste in de oostelijke helft van het land
voorkomen. Bij gebrek aan nestgelegenheid en voedselaanbod zal de
bezettingsgraad niet veel hoger uitkomen. De afstand van sperwer tot
sperwer is zo rond de 1300 meter als het gaat om het te verdedigen
gebied.
De meest voorkomende oorzaken van sterfte zijn: het vliegen tegen
ramen (vooral bij doorzonkamers), verkeer, draden en andere obstakels
en (bacteriële en parasitaire) infecties. Tijdens het eerste levensjaar laat
al tegen de 75% het leven. De meeste sperwers worden gemiddeld 2 tot
2,5 jaar, maar er zijn gevallen bekend (via ringonderzoek) van 12 tot 15
jaar.
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De sperwer in eigen tuin
De verhalen van mensen die een sperwer mochten waarnemen in hun
eigen tuin waren in de late jaren zestig zeldzaam. Ook tijdens de
vogelexcursies was een sperwer een topmoment. Tegenwoordig worden
we bijna elke excursies wel met een sperwer geconfronteerd en ook in
eigen tuin: de sperwer mijdt de bebouwde kom niet. Ik heb hem al menige
keer in en vanuit mijn eigen tuin mogen zien. En als je dan nog het geluk
hebt, dat hij een vogel slaat binnen waarnemingsafstand en je ziet hem
dan plukkend aan zijn prooi (een mus, merel, mees of spreeuw), dan
beleef je een gouden moment. Storm dan niet naar buiten om de
"zwakste" te redden: sperwers moeten ook eten, zo is de natuur.
Slot
Een sperwer dwingt respect af. De wijze waarop hij de andere vogels
overrompelt is verraderlijk. In de tuin gebeurt dat in zo'n klein
moment, dat je nauwelijks de tijd hebt om mee te krijgen wat er
gebeurt. Krijsende vogels, die uit mekaar stuiven, gepiep en
rondstuivende veren. In een flits zie je dan een grotere vogel er
achter aan komen en ……. alles is voorbij.
Roofvogels spreken de mens wel aan. Door de snelheid, de kracht en
de wendbaarheid.
Laat u er echter niet van weerhouden de roofvogel te leren
herkennen, ondanks zijn snelheid. Ik schreef het in de vorige editie:
het is geen onoverkomelijk probleem om de sperwer, torenvalk,
buizerd en havik uit mekaar te houden.

Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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Jeneverbes en jenever lopen terug
Het gaat niet goed met de jeneverbes in Nederland en ook de
jeneverstokers klagen over teruggang. Beide hebben dus reden tot
klagen maar veel verband is er niet tussen de problemen van die
twee. Er is wel verband tussen de jeneverbes en de jenever. Nog
sterker de jeneverbes zorgt voor de smaak van de jenever en heeft
zelfs zijn naam aan de jenever geleend.
Maar eerst over de plant en zijn problemen op de Nederlandse heide.
Jeneverbes op de heide
De jeneverbes (Juniperus communis) is een struik of kleine boom die zeer
zeldzaam begint te worden in Nederland. De jeneverbessen die nog over
zijn, staan meest op de heide. De jeneverbes is niet echt aan heide
gebonden maar heeft wel een voorkeur voor droge, voedselarme, lichte
grond en daar groeit in ons land meestal heide.
De jeneverbes is een naaldboom en heeft van alle naaldbomen het
grootste natuurlijke verspreidingsgebied: het hele koude en gematigde
deel van noordelijke halfrond dus inclusief Siberië en Noord Amerika. Van
een boom met zo’n groot areaal verwacht je eigenlijk niet dat die snel op
een rode lijst van bedreigde planten zal komen maar in Nederland en
België is dat toch gebeurd.
De problemen met de jeneverbes zijn ook wat merkwaardig. De bomen of
struiken lijken niet ziek of aangetast, ze groeien, ze krijgen bessen, alles
wel heel langzaam maar jeneverbessen hebben nooit haast gehad.
Alleen: de bessen kiemen niet en er komen geen jonge planten. Ook dat
is bij de jeneverbes niet direct een problemen want deze boom kan
honderden jaren oud worden, men zegt zelfs wel 800 jaar. Dus vijftig jaar
geen nakomelingen is op zich geen ramp, maar op de duur wordt dit
natuurlijk wel een probleem.
Lange tijd is niet duidelijk geweest wat de oorzaak was. Nu denkt men dat
het probleem ontstaat bij een schimmel waarmee de jeneverbes samen
leeft. Deze schimmel kan slecht tegen verzuring van het milieu en als de
schimmel er niet is wil de jeneverbes niet kiemen. Verbetering van het
milieu lijkt goed te werken voor de nakomelingen van de jeneverbes dus
waarschijnlijk zullen er voor onze nakomelingen ook nog jeneverbessen
zijn in Nederland en België.
Maar zeldzaam zal de jeneverbes voorlopig wel blijven. In Zuid-Limburg
zijn er waarschijnlijk geen meer, in Noord en Midden-Limburg mogelijk
nog een paar. De meeste staan in Nederland op de Veluwe, in Twente en
vooral in Drenthe. In België is het niet anders: zeldzaam maar nog wel
een aantal exemplaren tussen de Maas en Hasselt op de heide en in de
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bossen, althans volgens een oude opgave. Voor mij een verrassing want
ik heb er veel gewandeld en ze nooit gezien.
Langzaam en onthaast
Boven werd al gezegd
dat de jeneverbes een
naaldboom is. In ons
land zijn maar twee of
drie naaldbomen
inheems: de taxus of ijf,
de gewone jeneverbes
en misschien de grove
den. Je zou het niet
zeggen met al die
dennen, sparren,
lariksen en coniferen om
ons heen.
De jeneverbes hoort bij de cipresfamilie maar is zelf geen echte cipres.
Sommige soorten jeneverbes worden wel ceder genoemd maar zijn dit
strikt genomen dus niet. Er zijn dus wel meer soorten jeneverbes maar in
ons land en België hebben we alleen de gewone jeneverbes. De
jeneverbes groeit soms wel net als een cipres in een smalle zuil maar ook
lage, kruipende struiken komen voor en als de boom oud is, kan deze
allerlei bizarre vormen hebben.
De boom groeit langzaam, zeer langzaam. In tien jaar één meter is geen
traagheidsrecord. Ook voor de voortplanting neemt de jeneverbes de tijd,
nog afgezien van de huidige problemen. De jeneverbes is tweehuizig en
heeft dus (kleine) mannelijke en vrouwelijke bloemen aan mannelijke en
vrouwelijke planten. De vrouwelijke jeneverbes heeft normaal twee
soorten bessen: groenige en blauwe. De blauwe zijn rijp en zijn dan in hun
tweede jaar, de groene zijn in hun eerste jaar; een erg trage rijping dus.
Maar de jeneverbes wacht tussen de bestuiving en bevruchting één jaar
volgens de Ecologische Flora! In totaal is een jeneverbes dus drie jaar
‘onderweg’. Dit lijkt me in aanmerking te komen voor het wereldrecord
langzame seks.
Gebruik van de jeneverbes
Het meest opvallende aan een jeneverbesstruik of boom, is de geur die
los komt als je er ook maar even tegen stoot. Samen met de geur van tijm
is dat het luchtje wat me te binnen schiet als ik denk aan warme
wandelingen in de Provence in Frankrijk. In die omgeving is de jeneverbes
helemaal niet zeldzaam en er groeien zelfs meerdere soorten. De meest
voorkomende is waarschijnlijk de stekelige jeneverbes (Juniperus
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oxycedrus), deze valt niet alleen op door de prikkende naalden maar ook
door de mooie grote bessen die bruin zijn in plaats van blauw en die
versierd zijn met witte lijnen of een wit wasachtig laagje.
Het schijnt dat de bessen van de jeneverbes in het zuiden aromatischer
zijn dan in het noorden en deze worden dan ook gebruikt om een product
het typische jeneverbesluchtje te geven. De problemen van onze
inheemse jeneverbessen worden dus niet door het oogsten veroorzaakt.
Een belangrijke gebruiker van de jeneverbessen is de jeneverstoker, maar
daarnaast worden jeneverbessen veel gebruikt in de keuken en in iedere
supermarkt kun je dan ook gedroogde jeneverbessen kopen. Ze worden
vooral gebruikt om zuurkool te maken maar dat gebeurt tegenwoordig
zelden meer thuis. Thuis gaat het vooral in marinades voor bijvoorbeeld
wild of stoofvlees. Ofschoon de bessen van bijvoorbeeld de stekelige
jeneverbes groter zijn dan die van onze inheemse gewone jeneverbes en
net zo lekker ruiken, geeft men in de keuken blijkbaar toch de voorkeur
aan de laatste. De meeste schijnen te komen uit Italië en voormalig
Joegoslavië waar ze van wilde en half wilde bomen en struiken worden
geplukt.
Behalve de bessen wordt ook het hout van de jeneverbes gebruikt.
Positief is dat het zeer duurzaam is waarschijnlijk doordat het veel olie
bevat, negatief dat de boom maar klein is en langzaam groeit zodat er
weinig timmerhout aan zit. Veel gebruikt wordt het dan ook niet om te
timmeren. Belangrijker is de olie die uit het hout gewonnen wordt. Deze
heeft dezelfde geur als de bessen en wordt onder de naam Cade of Cadé
olie gebruikt als etherische olie in bijv. badolie of in de aroma therapie.
Beroemd of berucht was de jeneverbes boom vroeger als angstaanjagend
fenomeen op de heide. Door de grillige vorm kon men er bij maanlicht en
nevel al snel een spook, de witte wieven of een weerwolf in zien. Menige
stoere man is op de loop gegaan voor een jeneverbesstruik. Moed
indrinken (uit de jeneverkruid) zal daarbij zeker hebben geholpen.
Jenever en de jeneverbes
Rond 1300 begon men met het destilleren (‘branden’) van wijn om het
alcohol percentage te verhogen en om uit mislukte wijn nog iets nuttigs te
halen: brandewijn. Waarschijnlijk zijn al zeer snel geneeskrachtige kruiden
toegevoegd en kreeg men het medicijn ‘aquavit’, wat levenswater
betekent. Maar zo’n honderd jaar later was gedestilleerd al meer een
genotmiddel dan een medicijn en begon men ook mislukt of ‘onklaar’ bier
te ‘klaren’ (te destilleren) en ontstond de ‘klare’ of korenbrandewijn. Het
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spul werd populair en dus werd in 1497 in Amsterdam de accijns op
gedestilleerd ingevoerd.
Rond 1600 begon men direct vanuit gegiste mout (gekiemd en gemalen
graan) te destilleren in plaats van er eerst bier van te maken en men
noemde het moutwijn. Allerlei al of niet geneeskrachtige kruiden werden
vanaf het begin aan het destillaat toegevoegd en zo rond de genoemde
omschakeling in 1600 begon men met jeneverbes. Jeneverbes gold ook
als geneeskrachtig en men denkt dat een dokter Franciscus de le Boë
Sylvius in Leiden de eerste was die een drankje maakte van jeneverbes
en moutwijn. Hij noemde het ‘Genièvre’ naar het Franse woord voor
jeneverbes en het woord jenever zou daarvan afgeleid zijn. Maar het
woord ‘jeneverboom’ is al veel ouder: Jacob van Maerlant gebruikt het al
rond 1270 in de beschrijving van de geneeskrachtige werking van de
bessen. Niet duidelijk dus.
Er werden natuurlijk nog veel meer kruiden geprobeerd in de moutwijn
maar in Nederland was de jenever het meest populair. In 1688 werd de
Hollandse stadhouder Willem III van Oranje tevens koning van Engeland
en behalve de ruzie vergroten tussen protestanten en katholieken (in
Noord-Ierland noemen de protestanten zich nog steeds Orangisten), heeft
hij ook de Hollandse jenever in Engeland populair gemaakt met als
afgekorte naam ‘gin’.
Omstreeks 1880 werd een nieuwe destillatie
methode ontdekt en toen ontdekte men ook dat
uit aardappelen en suikerbieten afval (melasse)
veel goedkoper alcohol gemaakt kan worden
dan uit granen. Na de destillatie werden de
smaakstoffen zoals de jeneverbes toegevoegd.
Als er weinig smaakstoffen werden toegevoegd
noemde men het ‘jonge jenever’ en met veel
smaakstoffen dus ‘oude jenever’.
Veel meer informatie over jenever kan men
vinden (en proeven) in de jeneverstad Hasselt
waar ook een oude jeneverstokerij museum is
geworden. De jaarlijkse jeneverfeesten zijn er dit jaar op 21 en 22 oktober.
Jenever is zeker dan niet zeldzaam in Nederlands en Belgisch Limburg,
de jeneverbes helaas wel.
Jan van Dingenen
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CURSUS "WILDE BLOEMEN EN PLANTEN"
Het is nog steeds mogelijk om u aan te melden voor deze korte
basiscursus die er op gericht is om de deelnemers het herkennen en
op soort brengen van de meest voorkomende plantensoorten in onze
directe omgeving, bij te brengen. Daarnaast zullen uiteraard ook de
voor Zuid Limburg typische soorten aan bod komen.
Deze korte cursus zal
bestaan uit twee
binnenlessen en een
drietal buitenlessen
zodat u het geleerde
gelijk in de praktijk kunt
brengen. Er is geen
voorkennis vereist!
U zult in een kort
tijdsbestek voldoende
basiskennis opdoen om
veel meer te kunnen
genieten van uw
wandelingen rond uw eigen woonplaats en in het Limburgse land.
Bovendien ontvangt u een beknopt naslagwerk. Aanmelden dus!!!
De twee binnenlessen vinden plaats op:
- 29 maart om 20.00 uur en
- 12 april 2006 om 20.00 uur
Beide in ons verenigingslokaal “D’n Haamsjeut” en verzorgd door Nicole
Cordewener uit Bunde.
De drie buitenlessen worden in overleg met de cursisten nader
vastgesteld, maar vinden in elk geval dit voorjaar plaats op een zaterdagof zondagvoormiddag.
De cursuskosten bedragen voor: leden IVN-Ulestraten
niet-leden
Aanmelden is mogelijk bij:
Wil Dohmen 043-3644248, of
Wim Ghijsen 043-3644976.
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€ 10,€ 15.-

“HET BOERELÈVE VAN TOEN”
De belangstelling voor de anderhalf uur durende film over het oude
boerenambacht én van de natuur in Zuid-Limburg zo’n 25 jaar geleden
was op 1 februari jl. zo overweldigend dat ons lokaal te klein bleek. Enkele
mensen keerden dan ook huiswaarts. Momenteel wordt bekeken of het
mogelijk is om de film (in het najaar?) nogmaals te vertonen. Info volgt
tegen die tijd.

NIEUWE LEDEN
Namens bestuur, coördinatoren en de Haamsjeut-redactie heten wij onze
nieuwe leden
Annie en Ton Akkermans uit Schimmert
Marie-Jose Steijns uit Schimmert
Mw. Claessens – Kurvers uit Ulestraten
van harte welkom en wensen hen veel natuurplezier binnen onze
vereniging!
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NATUURWEETJES
Vogels en ijs
Een vijver in de tuin moet bij vriezend weer afgeschermd worden met
gaas zodat vogels er niet in kunnen baden. Hun veren vriezen dan vast.
Doe geen zout in drinkwater om het vriespunt te verlagen. Daar krijgen
vogels verschrikkelijke dorst van. Voeg suiker toe om bevriezing te
voorkomen. Maar bij strenge vorst bevriest ook suikerwater binnen een
kwartier.
Een goede methode is
dan wat ijsblokjes te
vermalen en die in een
bakje in de tuin te zetten.
De vogels kunnen stukjes
ijs oppikken om hun dorst
te lessen. Als er sneeuw
ligt, eten ze daarvan en
krijgen voldoende vocht
binnen. Maar raakt de
sneeuw keihard bevroren,
dan is het weer tijd om
ijsgruis te serveren.
Sijsjes, vinken en elzenproppen
Het is leuk om in deze tijd eens bij een elzenbosje te gaan kijken in een
park. Daar zijn nu zwermen sijsjes te zien: geelgroene op een kanarie
lijkende vogeltjes die aan de elzenproppen hangen en daar de
gevleugelde zaadjes uit peuteren. Sijsjes maken een kwebbelend geluid.
Als een hele zwerm dat doet, is dat al van ver te horen.
Waar sijsjes aan het eten zijn,
zijn ook bijna altijd vinken te
zien. Die zitten dan niet in de
bomen, maar op de grond. Ze
pikken het elzenzaad op dat de
sijsjes morsen. Als je ziet hoe
druk die vinken dat zaad
oppikken, wordt duidelijk dat
sijsjes behoorlijk knoeien met
hun eten. Die eetgewoonte helpt
ook mee het zaad van de elzen
te verspreiden. Door het vliezige
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randje om elk zaadje heen wordt het gemakkelijk door de wind
meegenomen.
Boksende hazen
In de voortplantingstijd, die nu al volop in gang is, vechten
hazenmannetjes (rammelaars) om de vrouwtjes (moertjes) en proberen ze
hun rivalen te imponeren en te verjagen. Dat gaat er beslist niet
zachtzinnig aan toe.

Staand op hun achterpoten, geven de hazen elkaar harde meppen met de
voorpoten. Net een echte bokswedstrijd. Wat niet in een wedstrijd
thuishoort, maar wel in een hazengevecht is trappen en schoppen. Als
een haas over zijn een tegenstander heen springt en hem in zijn sprong
met beide achterpoten tegelijk hard trapt, kan dat zelfs dodelijk zijn. Het
boksen is niet uitsluitend mannenwerk. Een vrouwtje bokst tegen een
mannetje als zij niet van zijn toenadering gediend is. Ook in Zuid Limburg
lijkt het aantal hazen nogal achteruit te zijn gegaan; je moet dan ook een
behoorlijke portie geluk hebben om zo’n bokspartij gade te slaan.
Jean Slijpen
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Proefjes-ochtend Jeugdgroep IVN Ulestraten-Meerssen
Op 10 december 2005 werd door de Jeugdgroep IVN UlestratenMeerssen een "proefjes"-ochtend georganiseerd in D’n Haamsjeut in
Ulestraten. Leo Voragen (een IVN-gids die veel van natuur- en
scheikunde weet) deed op deze ochtend proefjes met de kinderen
van de Jeugdgroep.
Halverwege de ochtend werd een korte pauze ingelast. Na de pauze
gaf Leo uitleg over het zaaien en stekken van planten. Tot slot
mochten de kinderen nog even buiten spelen. Na het uitreiken van
een kleine kerstattentie werd de ochtend afgesloten.
De onderstaande proefjes werden uitgevoerd:
1. Rode koolsap van kleur laten veranderen. Deze proef werd als volgt
uitgevoerd:
- Rode kool sap in een reageerbuisje doen (afhankelijk van de sterkte
eventueel iets water erbij doen waardoor de groene verkleuring later beter
zichtbaar wordt): -> kleur is blauw -paars
- Een beetje soda erbij (=natriumcarbonaat, basisch): -> kleur wordt
groen
- Daarna azijn erbij (= zuur, de vloeistof gaat borrelen): -> kleur wordt
rood
- Weer soda er bij: -> kleur wordt weer groen
Enzovoort
Soms zijn in het reageerbuisje twee kleuren zichtbaar, wanneer de stoffen
nog niet goed gemengd zijn.
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2. Ballon met straalmotor.
Aan een touw werd een rietje geschoven. Daarna werd dat touw van de
ene kant van de ruimte naar de andere kant strak gespannen. Vervolgens
werd een ballon opgeblazen en met plakband aan het rietje bevestigd.
Wanneer de ballon werd losgelaten, schoot deze samen met het rietje
over de draad naar de andere kant van de ruimte.
3. Zaadjes en stekken:
Bij dit onderwerp kwam de vermeerdering van planten door zaden en
stekjes aan de orde. Er werden verschillende stekjes en zaden uitgedeeld.
Verder werd aandacht besteed aan de omstandigheden die nodig zijn om
zaadjes te laten ontkiemen en stekjes te laten groeien.

Hieronder treft u mijn ervaringen gedurende de ochtend aan.
De proefjes met het rode koolsap waren een gigantisch succes. Als je
kinderen hiermee ruim een uur bezig kunt houden, spreekt dat voor zich.
Ook de ballon-met-straalmotor was een geweldig succes. Iedereen stond
in de rij om zijn ballon langs het touw te kunnen laten razen. Zelfs
wachten op ballonnen (er waren er te weinig) was geen probleem.
Het tekenpapier en de kleurpotloden waren heel geschikt om de wachttijd
tijdens de ballon proef te overbruggen. Ik denk dat een kleine pauze
27

halverwege de ochtend een positieve invloed heeft op de concentratie van
de kinderen voor het tweede deel van de bijeenkomst.
Bij het thema 'zaden en stekjes' kwam meteen de verzamelwoede naar
boven. Misschien is het leuk om bij een volgende bijeenkomst te vragen
bij wie de zaadjes zijn uitgekomen.
Wat mij opviel was dat de groep een wandeling tussen activiteiten door
geen goed idee vond. Buiten spelen aan het eind van de ochtend werd
echter wel gewaardeerd.
Heel goed vond ik dat de kinderen werden geattendeerd op de
veiligheidsaspecten tijdens de proef met het rode koolsap (niet drinken,
alleen in bijzijn van ouders proefjes doen).
Kortom deze bijeenkomst was, mijns inziens, zeer geslaagd!
Annie Jacobs

Dit verslag werd gemaakt door Annie Jacobs in het kader van de
Natuurgidsencursus die zij volgt. Het is een leuke beschrijving van de
activiteiten die op zo’n ochtend plaatsvinden en geeft gelijk een beeld van
het werk en de energie die de gezamenlijke jeugdleiders in de
Jeugdgroep investeren.
Annie, bedankt voor het verslag en voor de jeugdleiders “Chapeau!” en
doorgaan zo!
Namens de redactie
Jean Slijpen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Vorig jaar publiceerden we weer onze lijst van vogelwaarnemingen. Een
attente lezer, Wil Dohmen, merkte op dat de Kerkuil er niet op stond. En
dat klopt, terwijl die wel al gesignaleerd is in Ulestraten. Het blijkt een
onzorgvuldigheid mijnerzijds te zijn geweest. De Kerkuil dient erbij te
worden genoemd (het aantal wordt aangepast).
Maar we gaan nog even verder met de lijst. Op 1 januari werd door Wil
Dohmen (ja, alweer attent) een purperreiger waargenomen, overvliegend
boven zijn huis. Het kon niet missen, ook niet na overleg met de 'vogelaar'
Jacques Ummels. Wil had bovendien tijdens een wandeling met de
coördinatoren bij Jan van Dingenen in Liempde de purperreiger nog goed
kunnen waarnemen. Op de waarnemingenlijst is dat vogelsoort nummer
112.
En of het niet genoeg is: einde januari had de echtgenote van 'vogelaar'
Huub Kurvers, Marij in Waterval een pestvogel waargenomen. Het betrof
hier geen groep (pestvogels komen soms met hele invasies naar
Nederland) maar een solitair exemplaar. De pestvogel wordt aan de lijst
van waarnemingen toegevoegd en daarmee haalt de lijst het aantal van
113 waargenomen vogelsoorten.
Na het schrijven van het vorige bericht kreeg ik einde februari nog een
waarneming binnen, die bij deze wordt ingevoegd.
Dhr. Meijers, wonende op De Kling heeft de goudvink waargenomen. Op
22 januari twee goudvinken en wat later een groep van zes. Hij heeft er
video-opnames van gemaakt. Bedankt voor de melding. Dat was de 114e
waargenomen vogelsoort. Voor 2006 een heel succesvol begin.
Deze goudvink heb ik op 12
februari gevonden nadat hij
tegen het raam was
gevlogen. Op de foto leeft
het vogeltje nog, maar
uiteindelijk heeft hij het
helaas niet overleefd. Hij was
prachtig van kleur.
Jan van Dingenen
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Over succesvol gesproken. De orka is in staat op een succesvolle manier
aan meeuwen als maaltijd te komen. Hij lokt ze met vis. In de New
Scientist staat een beschrijving van waarnemingen: een orka braakte vis
uit en ging daarna onder het wateroppervlak op de loer liggen, wachtend
op een meeuw, die een smakelijk hapje wilde hebben en sloeg dan toe.
De orka had toen twee hapjes: een meeuw én een vis. Zo kreeg hij het
klaar om drie tot vier meeuwen per dag te vangen.
Andere orka's keken die vaardigheid af en gingen diezelfde loktechniek
ook toepassen. Zelfs een zes maanden oud jong kon op dezelfde wijze
wat extra voedsel bemachtigen.
Waar kan borrelpraat toe leiden? Een Brits wetenschapper, Charles West,
verbonden aan de universiteit van Bristol, hoorde in een pub de bewering
dat meeuwen bij voorkeur op blauwe auto's poepen, omdat de zee ook
blauw is. Charles West charterde een aantal vrijwilligers, die de vogelpoep
op 1700 auto's telden. Wat bleek? Witte auto's werden het meest 'geraakt'
en wel met 60% meer. Blauwe en zwarte auto's werden het minst geraakt.
Men deed geen uitspraken over verklaringen van deze uitkomst. Die het
weet, mag het zeggen!!
Nu we het toch over meeuwen hebben: Argus, pseudoniem van een
columnist in instituutskrant van de Hogeschool Zuyd, schreef een keer
over 'kokmeeuwenmanagement'. Hij verduidelijkte dat met: 'managers,
die krijsend komen aanvliegen, de boel onderschijten en voordat je het in
de gaten hebt, zijn ze weer verdwenen'. Spitsvondige ornithologie,
nietwaar.
In Monster (bij Hoek van Holland) hebben in het duingebied drie paren
bijeneters gebroed. De jongen zijn uitgevlogen. De bijeneter is een van
de kleurrijkste vogels. Normalerwijze leven bijeneters in de streken van de
Middellandse Zee. Toch is het al eerder gebeurd, want er zijn in
Nederland de afgelopen honderd jaar zo'n vijftig broedgevallen geteld.
Niettemin een aardigheid. (Bron: Dutchbirding)
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels.
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WEBSITE
Heeft u het filmpje van ons 25-jarig jubileum
op kasteel Vliek gemist, of de foto’s van de
kersenexcursie nog niet gezien? Kijk dan op
onze site www.ulestraten.ivn-limburg.nl voor
een korte foto-impressie
Wilt u iets melden, vragen of ’n waarneming
doorgeven, ons mailadres is:
ulestraten@ivn-limburg.nl

CONTRIBUTIE
Is uw contributie voor 2006 al overgemaakt? Bij twijfel even nakijken
s.v.p.
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SERVICELOKET LIMBURG VAN START
Op 1 januari jl. is de Provincie Limburg gestart met het Serviceloket
Limburg. De (Lim)burgers kunnen het Serviceloket Limburg bereiken
via www.serviceloketlimburg.nl of via 0800-2359999 (0800-BEL9999).
Het Serviceloket registreert de ontvangen klachten en vragen en leidt
deze door. Tevens maakt het inzichtelijk hoe het met de afhandeling van
de klacht is gesteld. (Lim)burgers kunnen er terecht voor milieuklachten
over bedrijven of situaties in het buitengebied waarvoor Gedeputeerde
Staten het bevoegde gezag zijn of gemeenten die zijn aangesloten bij de
Milieuklachtentelefoon en voor misstanden in de leefomgeving waarvan zij
niet goed weten bij welke instantie ze deze kunnen melden. Daarnaast
kunnen burgers er terecht voor meldingen over bodemsaneringen en
klachten over provinciale medewerkers of bestuurders of activiteiten of
beslissingen van de Provincie. Maar ook voor andere vragen en zaken die
met de Provincie te maken hebben.
Wilt u iemand persoonlijk spreken over datgene dat u gezien of gehoord
heeft en waarover u een klacht wilt indienen, dan bent u welkom bij het
Serviceloket, dat tijdelijk gehuisvest is in het Provinciehuis Limburg te
Maastricht. U kunt zich melden bij de receptie.
Serviceloket Limburg
Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
U kunt natuurlijk ook bellen: (0800) BEL9999 of (0800) 235 9999
of faxen: (043) 389 76 59
Het Serviceloket is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.
Buiten kantoortijden kunt u het bereiken per fax of via internet.
Wilt u uw klacht op papier zetten, dan kunt u die sturen naar onderstaand
adres (een postzegel plakken is niet nodig):
Serviceloket Limburg
Antwoordnummer 10263
6200 XW Maastricht
Spoedeisende klachten over milieu kunt u buiten kantoortijden 24 uur per
dag, zeven dagen per week melden via (043) 361 70 70. Uw klacht wordt
dan direct doorgegeven aan een medewerker van de Provincie Limburg of
één van de aangesloten gemeenten.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 5 apr. :
Zaterdag 8 april:
Zondag 9 april:
Zondag 30 april:

Woensdag 3 mei:

Zondag 7 mei:
Zaterdag 13 mei:
Zondag 21 mei:

Woensdag 7 juni:
Zaterdag 10 juni:
Zondag 11 juni:
Woensdag 21 juni:

IVN-Avond.
Onderwerp : Wildbeheer
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: bezoek aan fruitteler
Voorjaarswandeling Bemelerberg & plateau
Vertrek: 14.00 uur Intratuin Berg & Terblijt
Vogelexcursie Den Doort
Vertrek: 7.30 uur Kerk Ulestraten
Avondwandeling bij Kasteel Elsloo
Onderwerp : Planten in het hellingbos
Vertrek : 18.45 uur kerk Ulestraten
Fietstocht door het Limburgse land
Vertrek: 11.00 uur kerk Ulestraten
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Hutten bouwen in De Dellen
Excursie naar 3 groeves van Berg en Terblijt
Vertrek: 14.00 uur kerk Berg & Terblijt
Avondexcursie Voulwames
Vertrek 19.00 uur kerk Ulestraten
Activiteit Jeugdgroep
nderwerp: Seizoensafsluiting op kinderboerderij
Dagexcursie Watervalderbeek
Vertrek 10.30 uur station Meerssen
Late avondwandeling
Onderwerp: avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 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
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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 - 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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