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Deelname aan IVN-activiteiten geschiedt op eigen verantwoording.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Als deze Haamsjeut u onder ogen komt is de winter nabij en loopt ons
jubileumjaar ten einde.
Wat hebben we toch een prachtige nazomer gehad. Maar nu komt de
koude periode en moeten we weer attent zijn op de dieren die onze hulp
kunnen gebruiken. Nestkasten, voederplaatsen etc. hebben inmiddels
een schoonmaakbeurt gehad.
Maar om even terug te komen op
ons jubileumjaar. We hebben een
heel fijn jubileum achter de rug met
diverse hoogtepunten. U weet ze
zelf wel in te vullen. Dit alles was
mogelijk door een grote inzet van
veel IVN-leden. De samenwerking
was fantastisch, ook met de imkers,
de valkenier, sponsors etc. Daarom
vanaf deze plaats nog eens een
welgemeende dank aan alle
medewerkers. We mogen stellen
dat we samen IVN.-Ulestraten
behoorlijk op de kaart hebben gezet
en mensen hebben laten zien hoe
wonderlijk mooi de natuur is. Het is
de moeite waard om er zuinig op te
zijn.
Als afdeling hebben wij meegeholpen aan een initiatief van het District
Limburg van het IVN: nl. het project B(l)oeiende Bermen. Verder waren
er vogelexcursies, herfstwandeling, nachtwandeling en dia-presentaties.
Ook veel initiatieven van onze gezamenlijke jeugdgroep samen met de
IVN-afdeling Meerssen. Er nemen elke maand zo’n 25 tot 30 jeugdigen
aan deel. De jeugdleiders weten hen iedere keer weer te boeien.
Chapeau!!.
In het kader van de Arbo-wet hebben wij ook enkele maatregelen
getroffen: zo zijn de werkgroepcoördinatoren voorzien van een rugzak
met verbanddoos en materiaal dat zij nodig achten voor hun eigen
werkgroep. Toch blijven deelnemers aan onze activiteiten
verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en moet een ieder onnodige
risico’s vermijden.
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Maandag 26 december, Tweede Kerstdag, hebben wij weer onze
traditionele Oudejaarswandeling met daarna onder het genot van het
een of ander een gezellig napraten in ons verenigingslokaal. Wij hopen
weer velen van u aan te treffen.
Traditioneel is ook onze jaarvergadering, de derde vrijdag van Januari.
Bestuur en werkgroepen bereiden deze reeds voor. Een hoge opkomst
van leden is daarbij gewenst. De leden zijn toch ons klankbord en
misschien komen daar ook nog heel andere ideeën naar voren. Ieders
inspraak is welkom.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de
maand in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut? Zien we u weer op onze
wandelingen, cursussen, dia-presentaties en activiteiten?
Geniet van alles wat de natuur te bieden heeft, denk aan de vogels en
andere dieren. Zij zullen u er dankbaar voor zijn.
Wij wensen u fijne feestdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar.
Tot horens en tot ziens,
Namens het bestuur,
Frans Passier, voorzitter.

Bestuur en Coördinatoren van IVN - Ulestraten
wensen u allen een Fijne Jaarwisseling en een
Gezond en Voorspoedig 2006.
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EEN SPERWER MIST EEN MAALTIJD
Tijdens een van de mooie najaarsdagen, die we afgelopen jaar
hebben gehad, liep ik begin november langs een akker aan de
Vlieker Eijken. Die was ingezaaid met mosterdzaad als groenbemester. Aangezien het nog niet gevroren had stonden de plantjes
er fris groen bij en ze hadden reeds een behoorlijke lengte. Ik kon
dan ook van de volgende braakliggende akker een brede strook niet
overzien.
Toen ik de hoek van de
mosterdzaadakker
passeerde vloog van de
braakliggende strook,
die ik van tevoren niet
goed kon overzien,
zowel een sperwer als
een spreeuw op.
Blijkbaar was de
spreeuw de prooi van
de sperwer geweest en
was die gestoord door
mij, toen ik achter de
mosterdzaadakker te
voorschijn kwam. De
spreeuw liet nog wat
veren achter en de
sperwer maakte ook dat
hij weg kwam.
In menselijke gedachten was het fijn, dat de spreeuw gered was,
maar in dierlijke termen heeft de sperwer zijn maal gemist. Welke
gedachtegang staat het sterkste? Dat is nog steeds het dilemma:
menselijk of dierlijk denken.
Ik heb een roofvogel gezien
Toen ik dat verhaal aan iemand vertelde keek hij me aan of hij het in
Keulen hoorde donderen. Dat ik een spreeuw kon herkennen, dat ging er
nog wel bij hem in, maar dat ik een sperwer herkende, dat vond hij heel
apart. Dat je dat al doende leert aan de hand van een paar details (die je
gewoon in de loop van de tijd in je geheugen opslaat) is voor veel
mensen onbekend.
Het gebeurt me vaak, dat mensen op vakantie een roofvogel hebben
gezien en ze melden me dat vol trots. Een roofvogel herkennen als
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roofvogel, dat lukt de kijker meestal wel, maar een verdere determinatie
blijkt moeilijk te zijn. Echter, als je eenmaal weet, waarop je moet letten,
dan valt het allemaal wel mee. Ik was afgelopen september voor enkele
dagen in Zwitserland en zag daar in bergdal een viertal 'roofvogels'. Het
eerste waar ik altijd op let is de grootte, de vleugels en vooral de staart.
Het ging in dit geval om roofvogels met een gevorkte staart. Dan kan het
niet missen, dan gaat het om wouwen: roofvogels met lange, geknikte
vleugels en een veerkrachtige zeilende vlucht.
Voor de gevorderde vogelaar: is de staart diep gevorkt, dan gaat het om
een rode wouw; is de staart niet zo diep ingevorkt, dan betreft het een
zwarte wouw. Op weg naar Zwitserland kwam ik ze ook tegen in het
oosten van Frankrijk (Lotharingen, Elzas). In Nederland zijn ze wel eens
te zien, als ze op doortocht zijn. Onlangs heeft Leo Kurvers er nog een
waargenomen ter hoogte van het sportterrein.
Nogmaals: je hoeft alleen maar te letten op de gevorkte staart.
Een enkel detail levert zoveel meer op
Het bovenstaande geeft aan, dat het soms helemaal niet moeilijk om tot
een verdere determinatie van een roofvogel te komen. Ook voor
kinderen is dat makkelijk te leren; het gaat om enkele weetjes. Ik zal dat
in dit artikel proberen aan te geven voor vliegende roofvogels. Dan
moeten we het dus hebben van het silhouet van de vogel; ik zei het al op
de vorige bladzijde: let op de vleugels, de grootte van de vogel en de
vorm van de staart.
Welke roofvogels zien we regelmatig in ons gebied? Veel voorkomend
zijn de buizerd, de torenvalk, de sperwer en de laatste tijd ook de havik.
De buizerd
Deze vogel laat zich in de vlucht goed bekijken: al
rondcirkelend gaat hij de hoogte in, zwevend op de
thermiek; soms alleen, maar vaak in een groepje. Te
herkennen aan lange, brede vleugels en een korte
staart die mooi uitwaaiert en daardoor een ronde
vorm krijgt. Letten we op de grootte, dan kunnen we
zeggen, dat de buizerd bij de grotere vogels hoort; in
elk geval groter dan een sperwer of een torenvalk.
In samenhang met zijn roep (miauwend) is nauwelijks
nog een vergissing mogelijk.
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De torenvalk
Die behoort bij de kleinere roofvogels. Het is een slanke
roofvogel met nogal lange, spitse vleugels en een redelijk
lange staart. Nog het meest bekend als de vogel die boven
het weiland en akkers staat te 'bidden'; daarbij kan de
staart ook uitwaaieren en een ronde vorm krijgen.
Verwisseling met de buizerd is echter uitgesloten. De
buizerd heeft geen spitse vleugels, maar lange, brede en bovendien is
de buizerd beduidend groter.
De sperwer
De sperwer is een havikensoort. Hij is beduidend kleiner
dan de buizerd en ook dan de havik. De vleugels zijn
afgerond en het belangrijkste gegeven is de relatief langere
staart. De havik en de sperwer lijken op elkaar qua silhouet,
alleen de sperwer is duidelijk kleiner dan de havik.
De havik
Tenslotte de havik. Deze komt steeds vaker voor. Hij
vliegt hier in Ulestraten wel eens boven de bebouwde
kom. Te herkennen aan de niet al te lange, brede
afgeronde vleugels met een relatief langere staart.
Eigenlijk hetzelfde silhouet als de sperwer, maar
duidelijk groter.

Wel, dat zijn de vier meest voorkomende roofvogels is ons gebied,
lettend op het silhouet tijdens de vlucht. Het is, na enige oefening een
makkie om ze uit elkaar te houden. Het vraagt even dat je je moeite doet
om indringender te kijken.
Zittend op een paaltje zijn er weer andere gegevens die meespelen,
zoals de tekening van de veren. Niettemin is een buizerd en een havik
uit elkaar te houden door ook weer te letten op de staartlengte. Ikzelf let
daar minder op en kijk vooral naar de tekening van de borstveren.
Een torenvalk is te herkennen aan zijn postuur. Bovendien is de tekening
van het mannetje zo apart, dat je niet snel er naast zit. Voor het meer
egaal bruine vrouwtje gaat dat niet op.
Slot
Kom op: een roofvogel en een roofvogel, dat zijn er twee. Ze lijken
in het geheel niet op elkaar. Dan moet je verder zien te komen, dan
"Ik heb een roofvogel gezien".
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Wanneer ik met mensen over roofvogels praat, merk ik dat
roofvogels een zeker respect afdwingen bij de mensen. De ander
kunnen vangen om op te eten, dat straalt iets van macht uit. Het
hoge zweven op de thermiek heeft iets van: "Hier ben ik de baas; ik
heb het overzicht".
Dan mag je vier soorten wel uit elkaar gaan houden.
Een goede vogelgids standby houden is een oplossing die snel
resultaat biedt. Ze zijn er in alle maten en vormen.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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VERSLAG JEUGDGROEP IVN MEERSSEN-ULESTRATEN
De jeugdgroep is nog steeds actief bezig. De afgelopen maanden
hadden we een paddenstoelenbijeenkomst en een speurtocht.
Op zaterdag 8 oktober j.l. hadden we een herfstactiviteit gepland.
Wij gingen paddenstoelen zoeken onder leiding van Dhr. Peter
Verheese, een persoon die veel van paddenstoelen afweet.
Aan de hand van meegebrachte paddenstoelen legde hij uit wat stuif-,
buisjes- en plaatjeszwammen zijn. Er werd goed gekeken (met een
spiegeltje) en de jeugd kon voelen en ruiken. En zelfs eten van de
paddenstoelen want er zijn maar vier soorten echt gevaarlijk. Peter kon
de jeugd door zijn opzet echt goed boeien. Naast zijn eigen
meegebrachte paddenstoelen kon hij leuke verhalen over paddenstoelen
vertellen.
Daarna gingen we de paddenstoelen in het hellingbos rond landgoed
Vliek in Ulestraten bekijken. Omdat het de afgelopen tijd niet geregend
had en warm weer was geweest, dachten we dat er weinig
paddenstoelen te ontdekken waren. Dat viel best mee. Als je goed zoekt
kom je ze best wel tegen. Zo werden elfenbankjes, koraalzwammen,
stuifzwammen, judasoren, enz. gevonden.
In november hadden we een speurtocht in de omgeving van Meerssen
uitgezet. Vertrekpunt was het Natuurhistorisch Museum, ons tweede
home. Het was slecht weer en de opkomst leek wat minder. Maar op het
laatste moment kwamen de kinderen toch nog massaal aanzetten. We
vertrokken met 25 jeugdleden. De tocht ging door de bebouwde kom. De
kinderen moesten allerlei opdrachten uitvoeren en vragen
beantwoorden. Daarna gingen we het natuurgebied in. Bij de hut van het
IVN Meerssen in de Dellen hadden we een rustpunt ingelast en
vervolgens gingen we weer terug naar het Museum. Halverwege de
tocht werd het gelukkig toch droog en alles bij elkaar konden we zeker
spreken van een groot succes.
De speurtocht kan iedereen lopen.
Als er belangstelling is kan deze bij
Leo Teheux afgehaald worden.
Leo Teheux,
Werkgroep Jeugd

10

WONDERLIJKE WETENSWAARDIGHEDEN
De open haard en het CO2-probleem
De CO2-uitstoot staat tegenwoordig in een kwalijke geur, ondanks
het feit dat koolzuurgas of CO2 op zich geheel reukloos is. Gezien
het feit dat de geïndustrialiseerde landen in het recente verleden
een enorme hoeveelheid aan CO2 hebben geproduceerd en tot op
heden nog steeds produceren ligt nu er als het ware een
doorschijnende deken rond onze aardbol. Daardoor ontstaat het
zogeheten broeikaseffect dat weer een stijging van de gemiddelde
temperaturen op aarde tot gevolg heeft. Maar hoe zit het nu met de
CO2-uitstoot als ik de openhaard deze winter aansteek en wat heeft
de aanplant van bos elders in de wereld hiermee te maken?
CO2 is broodnodig
Alle planten, bomen, struiken enz. hebben CO2 (of koolzuurgas) nodig
om te kunnen groeien. CO2 is een verbinding van koolstof (chemisch
aangeduid met C) met zuurstof (aangeduid als O2).
De plant of boom haalt uit het CO2 de koolstof om zijn 'body’ te vormen
en geeft de zuurstof terug aan de atmosfeer. Dit proces is al honderden
miljoenen jaren aan de gang en onder speciale omstandigheden kan er
een opslag van CO2 ontstaan i.p.v. een uitstoot zoals wij die op dit
moment kennen.
Het opslaan van CO2
Een goed voorbeeld hiervan is ons eigen Zuid-Limburgse kolenbekken.
Een slordige 300 miljoen jaar geleden lag ons landje ter hoogte van de
evenaar en de temperaturen waren uiteraard navenant en daar kwam
nog bij dat het erg vochtig en moerassig was. Hoge temperaturen en een
vochtig klimaat doen planten en bomen groeien als een gek en op zo’n
moment wordt dan veel CO2 uit de atmosfeer gehaald. Maar een boom
zal, nadat hij is uitgegroeid en is omgevallen, onder normale
omstandigheden ‘zich ontbinden’ en geeft hij alle in zichzelf opgeslagen
CO2 weer terug aan de atmosfeer. Zo is uiteindelijk de balans in
evenwicht, de boom heeft in zijn leven evenveel CO2 opgenomen als er
na zijn dood wordt ‘uitgestoten’!
Dit evenwicht kan echter verstoord worden als de omstandigheden niet
normaal zijn maar enigszins afwijken en dit was het geval zo’n 300
miljoen jaar geleden in onze contreien, want het was destijds niet alleen
erg warm en vochtig maar ook nog eens moerassig. Als toen een boom
volgroeid was en uiteindelijk omviel kwam hij terecht in het moeras. Het
water zorgde ervoor dat hij werd afgesloten van de zuurstof en het
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ontbindingsproces kon dus niet op gang komen. Een dergelijke boom
werd dan geconserveerd. Later zetten hoge druk en hoge
(ondergrondse) temperaturen deze boom om in steenkool. In díe periode
en op díe plaats werd dus CO2 onttrokken aan de atmosfeer en
opgeslagen in de vorm van steenkool.
Hetzelfde verhaal geldt voor alle fossiele brandstoffen zoals gas, olie,
bruinkool etc.
De balans is zoek
Zolang de mens niet meer nodig had dan om te voldoen aan zijn eerste
levensbehoeften was de CO2-balans in evenwicht, maar de alsmaar
toenemende wereldbevolking en de grotere behoefte aan een luxere
levensstijl leiden tot een verstoring van het CO2-evenwicht.
Er is momenteel een enorme behoefte aan energie en die haalt men
tegenwoordig hoofdzakelijk uit de fossiele brandstoffen. Wat over een
periode van miljoenen jaren aan CO2 is opgeslagen, wordt in een zeer
beperkte tijd vrijgemaakt en uitgestoten, dit is uiteraard veel meer dan
alle bomen en planten ter wereld nodig hebben. En zo ontstaat er een
dus overmaat aan CO2 in onze atmosfeer.
Wat nu?
Bomen bijplanten
helpt slechts heel
even (alleen tijdens
de groei), want als de
boom volgroeid is
komt zijn koolstof toch
uiteindelijk weer op de
een of andere manier
als CO2 in de
atmosfeer. Er is dus
geen CO2-winst of
verlies!
Toch is er een (beperkte) oplossing mogelijk. Namelijk door de aanplant
van een grote hoeveelheid bomen en de verbranding hiervan kan het
verbruik van fossiele brandstoffen worden teruggedrongen en wordt de
verstoring van het CO2-evenwicht ook minder. Het is slechts een
deeloplossing voor het CO2-probleem, maar alle beetjes helpen en
bovendien zijn extra bomen ook nog eens gunstig voor andere aspecten
m.b.t. natuur, klimaat en samenlevingen. De grootschalige ontbossingen
op veel plaatsen in de wereld staan jammer genoeg haaks op deze
deeloplossing.
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Conclusie
Behalve het zoeken naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen is
een wereldwijde aanplant van bossen ook een antwoord op het CO2probleem.
Wij kunnen daaraan meehelpen door houtproducten te kopen van
bomen die gegarandeerd door nieuwe aanplant worden vervangen
(bijvoorbeeld FSC-hout).
Het stoken van hout in de openhaard gaat weliswaar gepaard met een
(geringe) uitstoot van CO2 maar deze CO2 wordt weer geconsumeerd
door een nieuwe boom elders in de wereld en door de geproduceerde
warmte van de open haard zal er minder fossiele brandstof worden
gebruikt en dat is CO2-winst.
Alleen zal een uitgebreid en veelvuldig gebruik van de openhaard leiden
tot een extra verhoging van het fijnstofgehalte in de lucht dat in onze
omgeving toch al erg hoog is!
Het is met dat milieu toch altijd iets!!
Wim Ghijsen
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PEPPELS, CANADASSEN EN KLOMPEN
Zoals sommigen weten, hebben wij een paar maanden geleden
Ulestraten verlaten. Wij wonen nu in het Brabantse Liempde, een
mooi dorp bij Boxtel in een fraaie omgeving met veel groen en veel
natuur. Natuurlijk er zijn geen heuvels, weinig orchideeën, geen
zonneroosjes, geen kalkhellingen en er zijn nog een heleboel
dingen niet die ik vast wel een keer zal missen, maar er zijn ook
heel veel dingen wél die je Zuid-Limburg zelden of nooit ziet.
Eén van de meest opvallende dingen rond het dorp, vind ik de grote
aantallen populieren. Ze staan in de bossen en in lange rijen langs
de wegen en ze zijn aangeplant voor de productie van hout. En over
populieren gaat dit artikel.
Liempde en de populieren
De populieren in Liempde en omgeving zijn aangeplant voor de
houtproductie. Waarschijnlijk is de populier na de naaldbomen (den,
spar, lariks) in Nederland de belangrijkste boom voor de houtproductie.
In Brabant staan heel veel naaldbossen, maar in Liempde kom je die
weinig tegen en de reden is heel eenvoudig: de omgeving is te nat voor
naaldbomen. Liempde is net zo zanderig als de rest van Brabant, maar
het ligt in het dal van de Dommel en de grond bevat veel leem zodat er
veel water is dat niet gemakkelijk kan wegzakken. Op deze gronden
doen de populier en de wilg het uitstekend.
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Voordat iemand bomen aanplant voor de houtproductie, moet hij eerst
weten wat hij met het hout gaat doen. Voor de naaldboom was dat heel
vroeger de mast van zeilschepen: het Mastbos bij Breda is in de 16e
eeuw daarvoor aangeplant. Het was het eerste aangeplante bos in
Nederland en in Brabant noemt men een den nog steeds een mastboom.
Het huidige naaldbos is vooral geplant voor stutten in de mijnen en later
voor het maken van spaanplaat. Al deze toepassingen van naaldhout
zijn verouderd of leveren nauwelijks geld meer op en met de populier is
het niet veel beter. Populieren zijn geplant voor het maken van klompen
maar van de klompenindustrie is niet veel meer over.
Klompen maken
Niet alleen in Nederland werden vroeger klompen gedragen, ook in de
andere landen van Europa waren ze bekend. Waarschijnlijk gaat de
geschiedenis terug tot het oude Egypte waar het houten zolen waren
met een leren riemen of een leren bovenstuk, een vorm die nog bestaat
in Spanje en Engeland. In de middeleeuwen werden klompen door de
betere standen als een soort overschoenen gedragen om de versierde
leren of stoffen schoenen te beschermen. Soms hadden die
“overschoenen” verhogingen onder de voet en de hak om hoger boven
de modder te staan net als bij de Japanse geta die de geisha’s dragen.
Boeren en arme mensen droegen waarschijnlijk altijd “gewone” klompen
of ze liepen op (omwikkelde) blote voeten. De vraag is alleen hoe de
gewone klompen eruit zagen of beter: wanneer heeft men de volledig
houten klomp uitgevonden? Uit één blok hout een klomp maken die de
voet volledig omsluit en waarmee je niet binnen vijf passen je voeten
volledig kapot loopt, dat is natuurlijk vakmanschap. Vreemd is dat dit
blijkbaar niet bekend is. Er is een legende dat de heilige René, pastoor
van Angers in Bretagne, in 440 de klomp heeft uitgevonden. Maar dat is
een legende en dus waarschijnlijk niet waar.
Wat waarschijnlijk wel waar
is dat het Franse woord
voor klomp “sabot” de
basis is van ons woord
“sabotage”. De leukste
verklaring is dat rond 1900
boze wevers hun klomp in
het weefgetouw gooiden
en zo de productie
saboteerden. Wat
prozaïscher is dat
klompenmakers de zaak
15

saboteerden door harshoudend, inferieur hout te gebruiken voor hun
dure klompen.
Duidelijk is dat klompen maken een vak is en dat er tot de tweede
wereldoorlog in Nederland en speciaal in en rond Liempde veel
klompenfabriekjes waren en waarschijnlijk veel thuis werkende boeren
die in de winter klompen maakten. Nu staat in Liempde staat nog één
klompenfabriek die in bedrijf is. Ooit moeten er meer dan tien geweest
zijn. In de omliggende dorpen is de situatie niet anders.
Met de hand klompen maken wordt nog vaak gedemonstreerd bij oude
ambachten en dat blijkt inderdaad een ingewikkelde zaak. Vooral het
uithollen van het deel voor de voet vraagt veel vakmanschap. Voor wie
het nooit gezien heeft: op http://home.concepts-ict.nl/~gasteren/ staat
een uitgebreide beschrijving met foto’s. Overigens worden in de nog
bestaande fabriekjes de klompen niet meer met de hand, maar
machinaal gemaakt.
Peppels of populieren
Peppels en populieren zijn dezelfde bomen, gewoon twee verschillende
woorden. In Nederland zijn drie of vier populieren inheems. De zwarte
populier is misschien wel de bekendste doordat die zo weinig voorkomt.
De zwarte populier heeft de laatste jaren zoveel aandacht gekregen
omdat deze boom in Nederland bijna verdwenen was. Zijn natuurlijke
standplaatsen liggen namelijk in de rivierdalen op plaatsen die
regelmatig onder water staan. In de uiterwaarden was al lang geen
plaats meer voor dit soort bomen en dus dreigde de zwarte populier te
verdwijnen. Na de herinrichting van een aantal uiterwaarden zoals de
Gelderse Poort bij Nijmegen komt daar nu ook de zwarte populier weer
terug. Of deze boom ook thuis hoorde langs de Dommel is niet duidelijk.
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De Italiaanse populier is geen aparte soort maar een smal en slank
groeiende variëteit van de zwarte populier die vaak als sierboom wordt
gebruikt. Hij groeit een beetje zoals de cipres in het Middellandse Zee
gebied, vandaar waarschijnlijk zijn naam.
De abeel komt veel vaker voor. De witte abeel houdt ook van vochtige
gronden maar is niet zo kieskeurig als de zwarte populier. De witte abeel
wordt vaak aangepland en verspreidt zich dan spontaan via zaad en
wortelopslag. Opvallend is dat de witte abeel onze enige populier is met
een handvormig blad met een zilverig witte onderkant. Waarschijnlijk is
dat de belangrijkste reden voor de aanplant.
De grauwe abeel is een kruising van de witte abeel en de esp. De
grauwe abeel kan zich voorplanten en kan dan ook weer kruisen met de
oudersoorten. De grauwe abeel komt vooral voor waar de esp en de
witte abeel elkaar ontmoeten en dat is vaak aan de voet van de duinen.
De esp of ratelpopulier is niet gebonden aan natte grond. Het is een
pionier net als de boswilg en de berk maar als er andere bomen
opkomen verliest de esp. De naam ratelpopulier komt van het ritselen
van de blaadjes bij het kleinste zuchtje wind. De oorzaak is dat stengels
van de blaadjes niet rond zijn maar afgeplat. Ze buigen dus heel
gemakkelijk bij een zuchtje wind. Overigens geldt dit voor alle populieren
maar de esp heeft de naam.
En de canadassen
De canadassen zijn ook populieren. Het zijn kruisingen tussen de zwarte
populier en een populier uit Noord-Amerika, de Populus deltoïdes. De
kruising is ontstaan rond 1700 en de boom is onvruchtbaar dus om deze
in stand te houden moet er steeds opnieuw gekruist worden of men moet
ze stekken. Het feit dat deze kruising het toch al 300 jaar volhoudt,
bewijst dat de canadassen nuttig bomen zijn. De beste kruisingen, want
er zijn er natuurlijk talloze mogelijk, zijn snel groeiende bomen met een
rechte stam en een goede hout opbrengst. In de loop der eeuwen zijn er
veel variëteiten gebruikt die dan een groter of kleiner aantal jaren werden
vermeerderd uit stekken. Op dit moment is de “Robusta” erg populair.
Deze is in 1895 in Frankrijk is ontstaan en wordt nu over de hele wereld
aangeplant. Maar er zijn veel meer variëteiten en er is zelfs in Nederland
een “Populetum”, een arboretum (bomentuin) met alleen maar
populieren!
Tot de komst van de canadassen was de wilg de belangrijkste boom
voor het maken van klompen. Maar de canadassen waren goedkoper of
het hout was beter, in ieder geval hebben ze de wilgen praktisch volledig
verdrongen in de klompen. En dus was het nodig om rond de
klompenmakerijen van Liempde en omgeving canadassen aan te
planten.
17

Canadassen in Liempde
Langs de wegen en in de bossen van Liempde en de omgeving staan
vele honderden canadassen. Maar de klompenmakers zijn praktisch
verdwenen en dat betekent dat als de huidige canadassen gekapt
worden er geen nieuwe meer worden geplant. En dan duurt het niet lang
meer voordat er geen canadassen meer staan in deze omgeving want
de canadassen groeien snel en na zo’n 25 jaar zijn ze al kaprijp. Is dat
erg? Puur vanuit de inheemse natuur geredeneerd zou je zeggen dat het
een mooie opruiming is want de canadassen horen hier niet en eigenlijk
horen ze nergens. Maar zonder de canadassen is Liempde een heel
ander dorp, zoals de Veluwe heel anders zou zijn zonder de
dennenbomen die er ook niet horen. Dus nu probeert een werkgroep
toch de canadassen te behouden en te “verversen” als de huidige gekapt
moeten worden. Maar dat betekent dat de canadassen weer economisch
nuttig moeten worden, klompen dragen we niet meer: wie weet er
nieuwe toepassingen voor het hout van de canadassen?

Jan van Dingenen
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NATUURWEETJES
Dronken vogels

In de nazomer zijn de oranje bessen van de duindoorn rijp.
Duindoornbessen zijn heel zuur, maar zitten boordevol vitamine C. Voor
mensen eerder een medicijn dan een lekkernij, voor vogels op weg naar
het zuiden een belangrijke en gemakkelijke bron van voedsel.
Als duindoornbessen lang aan de struiken zitten, gaan ze gisten. Vooral
als ze een keer bevroren zijn geweest gebeurt dat snel. Vogels die
gegiste bessen eten kunnen daar echt dronken van worden. Dat
overkomt trekkende kramsvogels nogal eens. Deze noordelijke
lijsterachtige vogels verblijven in deze tijd in grote troepen in de duinen.
Als mensen hen om een bocht van een pad verrassen, vliegen ze
meteen op. Dronken kramsvogels raken in paniek omdat ze slecht
kunnen vliegen en kruipen weg tussen struiken of wankelen over het
pad.…
Stofzuigers van het bos
Paddenstoelen leven van stoffen die anderen voor hun produceren. Ze
halen die bijvoorbeeld uit dode plantenresten zoals bladeren, takjes,
naalden en hout. Daarom worden paddenstoelen ook wel de stofzuigers
van het bos genoemd. Dit afval breken ze af tot stoffen die ze gebruiken
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voor de opbouw van hun eigen ondergrondse dradenlichaam, waaraan
weer nieuwe paddenstoelen groeien.
Die zwam spoort niet
Paddenstoelen produceren miljoenen sporen zoals bloemen zaden
maken. Die sporen zijn zo klein en licht dat ze gemakkelijk door de wind
verspreid kunnen worden. Komt een spore op een goede plek terecht
dan groeit hij uit tot een nieuwe zwamvlok. De meeste paddenstoelen
laten heel wat sporen na, heel soms spoort een zwam niet.
Buisjes, buikjes of plaatjes?
Om paddenstoelen met het blote oog te herkennen, worden ze in drie
groepen verdeeld. Buisjeszwammen zijn sponsachtig aan de onderkant,
voorzien van talloze buisjes die open zijn aan de onderkant.
Buikzwammen zijn bolvormig en produceren sporen in hun buik.
Plaatjeszwammen hebben plaatjes of lamellen, die onder de hoed vanaf
de steel naar de rand van de hoed lopen.
De spiegeltruc
Wil je weten of je met een Buisjeszwam, Buikzwam of Plaatjeszwam te
maken hebt? Neem dan een spiegeltje mee naar het bos. Dan kun je de
paddenstoel van onderen bekijken zonder hem te beschadigen.
Als paddenstoelen de grond uit
Hoe paddenstoelen zo snel kunnen groeien? Net als alle andere planten
hebben ze twee manieren om groter te worden. Door celdeling neemt
het aantal cellen toe, net als bij dieren. Maar paddenstoelen worden ook
groter door celstrekking. Daarom kunnen paddenstoelen na een
regenbui massaal uit de grond schieten.
Het mysterie van de heksenkring
Een zwamvlok die zich op een gunstige plaats bevindt kan naar alle
kanten uitgroeien en behoorlijk oud worden. De leeftijd kan variëren van
enkele tientallen tot honderden jaren. Aan de randen groeien
zwamdraden steeds verder naar buiten en daar verschijnen ook de
paddenstoelen. De kring wordt steeds groter. In het midden raken de
voedingstoffen op een gegeven moment op. Hier sterft de zwamvlok af.
Wat overblijft is een ring waar op geschikte tijden in het jaar
paddenstoelen groeien: de heksenkring.
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WANDELING IVN ULESTRATEN WERKGROEP VOGELS
Gebied : Itteren: Maas en Grindgat.
Zondagochtend 16-10-2005.
Weer: prachtige blauwe lucht, weinig wind.
Temperatuur circa 12 graden.
We kunnen dit verslag openen met te melden dat de opkomst bijzonder
hoog was nl. 10 vogelaars te weten: Theo, Jo, Marcel, Lei, Noël en
Tonnie, Harrie en Martha, Fred, Huub.
Nadat Theo ons weer goed te woord had gestaan gingen we vol goede
moed richting de Maas. Ondanks het prachtige weer en een strakke
blauwe hemel viel de vogeltrek wat tegen, mede ook door de
aanhoudende hoge temperatuur in oktober. Volgens de statistieken was
deze maand bijna de warmste maand oktober sinds 1900 met een
gemiddelde temperatuur van circa 14 graden Celsius. Gaat het klimaat
dan toch veranderen?
Boven op de dijk hadden we een goed overzicht op de Maas waar het
ook opvallend stil was. Alleen was goed te zien dat aan de overkant in
de Hochterbamp de aalscholvers goed hun best hadden gedaan met het
lozen van hun uitwerpselen. Een jaar of 5 terug waren het nog maar
twee bomen, nu zeker een 10 à 14 bomen die helemaal witgekalkt
waren. Zo zie je dat de aalscholverkolonie zich nog aan het uitbreiden is.
Zij is bijna een alledaagse verschijning geworden. Dan maar richting het
grindgat. Dit werd nog een hachelijke onderneming. Het pad was zo
dichtgegroeid dat het wel een jungle leek. Dus mensen de volgende keer
als Theo een route kiest, nemen we het kapmes mee.
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Bij het grindgat konden we een groepje putters bewonderen, zo’n shot
van dichtbij door de telescoop is toch prachtig. Ze waren trouwens zeer
mooi op kleur. Aan de andere kant was er een ware zoektocht naar een
gespot vogeltje, dat wat verder op een omheining zat. De meningen
liepen nogal uiteen: van grauwe vliegenvanger tot roodborsttapuit; na
zo’n 45 minuten wordt de knoop doorgehakt en iedereen was het er mee
eens: het vrouwtje van de roodborsttapuit. En langs de oeverkant van
het grindgat zat nog een leuke bonte strandloper.
Zelf ben ik wat vroeger weggegaan maar volgens Jo was er daarna niets
spectaculairs meer gebeurd. Tot slot: toch weer een mooie wandeling,
heerlijk genoten van weer, natuur en van de vogels tot de volgende keer.
Waargenomen vogels:
aalscholver, blauwe reiger, ekster, fazant, houtduif, grote bonte specht,
graspieper, fuut, dodaars, kokmeeuw, kievit, koolmees, roodborst, putter,
pimpelmees, merel, smient, spreeuw, torenvalk, tortelduif, vink, gaai,
nijlgans, bonte strandloper, kraai, zanglijster, witte kwikstaart, buizerd,
winterkoninkje, wilde eend, roodborsttapuit.
Huub Engelen,
Werkgroep Vogels
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WANDELING VAN KERKPLEIN NAAR KERKPLEIN
IN ULESTRATEN
Een wandeling speciaal over de verharde wegen in ons dorp. Denk
aan het verkeer.

Via het kerkplein wandelen we naar de hoofdingang van de kerk en
lopen de helling af. Rechts zien we een zomereik die in 1999 is
aangeplant als millenniumboom ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan
van het IVN Ulestraten (zie de inscriptie bij de boom). Onder aan de
helling steken we de weg over en gaan naar rechts. We lopen langs café
en zaal “De Notenbalk”. Tegenover ons ligt de St. Catharinakerk. We
lopen langs het gebouw van de boerenbond en wandelen verder de
Pastoor van Eysstraat in en zien op nr. 3 de pastorie. Kijk eens naar de
gedenksteen boven de voordeur, de tekst bevat o.a. het bouwjaar 1886.
De geschiedenis van de
kerk in vogelvlucht. De
eerste kerk op deze plek
werd op 27 juli 1806 door
de heer P.E.C. de
Sauveur, kanunnik van de
kathedrale kerk van Luik
ingezegend. De familie de
Sauveur, eigenaar van de
Ulestraterhof, schonk de
bouwgrond voor de kerk.
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Begin 1900 waren er plannen voor een uitbreiding, maar men besloot tot
het bouwen van een nieuwe kerk. Op 29 mei 1904 werd de eerste steen
gelegd door de deken van Meerssen in naam van de bisschop van
Roermond, Mgr. Drehmans. Op 8 mei 1905 werd de kerk onder grote
belangstelling door de bisschop zelf ingewijd. In 1929 werd er een
nieuwe toren bij geplaatst.
Hierna werden nog enkele restauraties aan de kerk uitgevoerd vooral in
de tachtiger jaren van de vorige eeuw, denk maar eens aan de grote
loterij in 1984 waarbij 1000 loten verkocht werden voor de restauratie
van de toren.
We vervolgen onze wandeling, negeren een zijweg van links en steken
de straat over naar Langs de Gewannen. De naam de gewannen
betekent kavels. Eigenaar van deze kavels was de Ulestraterhof. Deze
waren gelegen aan de rechterzijde van de weg (waar nu de
voetbalvelden liggen) en liepen tot aan de Oenselerhof.
Zodra we de eerste weg naar links zijn ingeslagen zijn we op de
Waelserderweg (vroeger een doorlopende veldweg weg naar Waalsen
bij Moorveld). Lopend over deze weg kijken we aan onze rechter zijde
naar de molen van Beek, de kerken van Genhout en Schimmert en de
Oenselerhof.
We zien de vruchtbare Limburgse klei of löss die hier wel 10-15 meter
dik is. Het plateau van Schimmert is een beroemd landbouwgebied. Op
het zwak golvend plateau zien we dan ook grote boerenhofsteden en
vele kleine boerderijen.
Als we deze weg vervolgen komen we vlak bij het vliegveldterrein en
zien we Eurocontrol met de antennes. De weg loopt hier haaks naar
links. Deze weg heet in de volksmond de Vliekereiken (waarschijnlijk
stonden hier vroeger veel eiken) en het was vroeger een holle weg tot
aan Eurocontrol.
Verderop wandelen we
door een restant van
deze holle weg,
geflankeerd door enkele
eiken en essen. Het hele
terrein links van deze
holle weg wordt in de
nabije toekomst
industriegebied
“Maastricht-AachenOost”.
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Tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw was deze Vliekereikenweg de
doorgaande verbinding tussen Meerssen en Beek, ging de
Sacramentsprocessie van Beek naar Meerssen via deze weg en
onderhield de Beekse busonderneming EBAD hier een lijndienst naar
Maastricht.
We gaan bij het kruispunt naar rechts en komen langs het
industrieterrein van de Bamfordweg. We wandelen deze weg af en zien
na 60 meter voorbij de JCB aan onze rechterzijde liggend(?) tegen de
afrastering een betonnen paaltje (bedekt met korstmossen) met de
letters M.v.O. en onduidelijk de
cijfers 11. Na 100 meter staat er
nog zo’n paaltje met dezelfde
letters maar nu met het cijfer 10.
(M.v.O.: Ministerie van Oorlog).
Verderop bij de rustbank stond
links hiervan paaltje nr.8 (nog
aanwezig in 1999), het is
vernield of meegenomen.
Zouden de paaltjes gediend
hebben als markering van de
grens van het vliegveld? In
september 1945 werd het
vliegveld door de Amerikanen
overgedragen aan het Ministerie
van Oorlog. Zijn ze u ooit
opgevallen?
Verder lopend hebben we aan
onze linkerzijde een mooi uitzicht
over een gedeelte van Ulestraten
namelijk het gebied rondom
Groot Berghem (huis op de berg)
en naar rechts de Beekerweg (weg naar Beek) en verder op de
achtergrond het hellingbos van Vliek. We lopen de weg verder af tot aan
de T-splitsing in Vliek, hier links op nr. 20 de woning en het atelier van de
in 2000 overleden beeldhouwer Gene Eggen. En rechts de plantage van
fruitteler Petit. We gaan hier naar links, blijven op de stoep en steken bij
de grote gesloten hoeve Vliek 10 weer over naar rechts. Opletten dus.
We lopen de weg verderaf, op nr. 9 ziet u nog een oude, kleine boerderij
uit 1793 (met deurklopper) en daarna komen weer op een T-splitsing.
We steken over en gaan bij een wegkruis (begin jaren vijftig vorige eeuw
geplaatst door de familie van Meeuwen van kasteel Vliek) met drie
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lindebomen naar links de Catharinastraat in. Aan onze rechterkant het
kasteel Vliek.

Hoeve Demacker (Vliek 10) een grote gesloten hoeve uit de 18e eeuw
(waarschijnlijk van voor 1750). De hoeve is verschillende keren
verbouwd en het middenstuk is het oudste. Het rechtergedeelte is
dateert uit 1794 en had een nieuwe manier van metselen ten opzichte
van het oudere gedeelte namelijk afwisselend baksteen en
mergelblokken (zogenaamde speklagen) en dit is ook duidelijk te zien.
Ook staat dit nieuw gedeelte los zonder zichtbaar verband met de gevel
links. Op de gevelsteen boven het zolderraam is het jaartal 1794 te zien.
Op het poortje (voordeur) was op een metalen onderplaat van de
deurklopper ook het jaartal 1794 te zien. Nu anno 2004 is deze
deurklopper verdwenen. Op de grote poort is wel nog een deurklopper te
zien van een latere eigenaar Nicolaus Stevens (landbouwer en smid) en
is door hemzelf aangebracht. Op de metalen onderplaat van de klopper
staat “N.S. 1874”. In 1913 of 1914 kocht Joseph Nicolaas Demacker de
hoeve, voorheen had hij als pachter op de Wijngaardsberghof gezeten,
en hij begon met de afbraak en herbouw van het linkergedeelte. In 1916
kwam het nieuwe linkergedeelte gereed met daarin een grote
oogstschuur en kreeg de hoeve ook zijn tweede grote poort en de
huidige vorm. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd de hoeve
weer verkocht aan de huidige bewoner.
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We steken een weg naar het bos
over en aan onze rechterkant lag
de winkel van Eywoudt (sinds 1
september 2005 gesloten).
Aan de rechterzijde van de weg
ligt de waterbuffer. Bij extreme
hoeveelheden regen werd het
neerslagwater dat niet door het
riool kon worden vervoerd tijdelijk
opgeslagen in dit bufferbassin.
Later werd dit water weer
teruggepompt naar het riool en om
de paar jaar werd het bezinksel
uitgebaggerd. In oktober 2004 zijn
herstelwerkzaamheden aan de
beek uitgevoerd waardoor dit
probleem is opgelost en de loop
van de beek rechtstreeks gekoppeld is aan de Vliekerwaterlossing in het
bos. Tijdens ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan het wegdek en
het riool in 2005 worden in de St. Catharinastraat water uit het riool en
neerslagwater gescheiden afgevoerd.
We wandelen verder en komen bij een rustbank en een gemetselde
boogvormige muur met pilaren uit het begin van de jaren zestig, waaruit
een kleine waterval zich naar beneden stort. Dit is een van de bronnen
van de Vliekerwaterlossing, een verfraaiing van het dorpsbeeld. De
planten die op dit muurtje groeien zijn uniek en zeldzaam, zoals het
bronmos (indicator van zuiver water) en goudveil. Ook van deze
bronbeek is de loop aangepast en verstevigd met zware stenen en
bovengronds zichtbaar gemaakt. Dit alles in het kader van
beekherstellende maatregelen met financiële steun van het Europese
oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw. Het waterschap Roer en
Overmaas heeft o.a. het toezicht.
Het Vliekerbos, een uniek bronnengebied, is een onderdeel van de
Bunderbossen. Het neerslagwater in onze omgeving stagneert op
kleilagen in de ondergrond en komt in de hellingen waar deze kleilagen
dagzomen als bronnen naar buiten. Deze zeekleilagen zijn tussen de 2040 miljoen jaren oud en bevatten veel fossielen die in Ulestraten
gevonden worden. In de Catharinastraat stroomt op enkele plaatsen het
bronwater over de stoep. Voor 1930 was het gebied tussen de winkel
van Eywoudt en Catharinastraat 69 een niet begaanbaar moerassig
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gebied. Men noemde dit nat gebied vroeger “ banet” of” banent”. Dit is
een verbastering van het woord “beemd” en betekent nat weiland. Na
1930 is de huidige weg aan gelegd. Nabij brongebieden werden kastelen
en landgoederen gebouwd en nu nog vormt het bronwater de voeding
voor de vijvers o.a. van het kasteel Vliek.

We wandelen nu verder naar boven en gaan achter huisnummer 69
rechts omhoog de Kling op. Boven op de berg was aan de rechterkant
tot 1986 een kleine boerderij gelegen met een mooie boomgaard. We
wandelen de weg af en gaan op de T-splitsing naar links de Klein
Berghemmerweg in.
Deze weg was vroeger, voor 1930, de officiële doorgangsweg tussen
Meerssen en Schimmert via de holle weg komend vanuit het Vliekerbos.
De Klein Berghemmerweg lopen we door tot aan de Steeg. Hier gaan we
naar links de Steeg in en wandelen deze geheel door. We komen nu in
de Dorpstraat en gaan naar links richting kerk en kerkplein.
Het terrein waarop de woningen in de Steeg zijn gebouwd was voor
1980 het gemeentelager met tuin van de voormalige gemeente
Ulestraten. Aan de kant van de Dorpstraat lag een constructiebedrijf.
Fred Erkenbosch
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Gedicht geschreven door Els Derks–van der Wiel op 29 oktober
2005. Voor de excursie tijdens “De nacht van de nacht” en
voorgelezen door haar tijdens die excursie onder een felle
straatlamp in het gehucht Waterval.

LICHTVERVUILING!
Lichtvervuiling?
Is het licht nu ook al vervuild?
Nou, vroeger werd alles donker, als de zon onder was gegaan.
Er was geen kunstlicht en nergens zag je straatlantaarns staan.
Maar tegenwoordig is alles goed te zien
Zelfs ’s avonds na een uur of tien
De krant kun je dan lezen op straat
Dankzij de straatverlichting die er staat.
Meerssen heeft een nieuwe bibliotheek gekregen
Voor velen een grote zegen
Maar kijk ’s avonds eens naar die lichtfabriek
Het maakt mijn ogen helemaal ziek!
Of u het nu wel of niet gelooft
Vanavond worden die lichten gedoofd!
En dan de lampen rond de huizen
Er is geen nacht meer voor de luizen
Ook vos en das raken uit balans
Zij krijgen doorgaans in ’t donker pas hun kans
Dus is nu de vraag aan allemaal
Is zoveel licht wel zo ideaal?
Welk kind slaapt nog zonder nachtlampje aan?
Te bang om spoken op het behang te zien staan!
En hebben we last van stress, ziekte of koppijn
Hoe weldadig kan dan de donkerte zijn.
Duisternis heeft voor lichaam en geest een zalvende werking
Funest is dus alle felle lichtflikkerende versterking
Onder het mom van veiligheid
Raken wij onze duisternis kwijt.
Veiligheid staat altijd voorop!
Maar moeten we dan verlichten zo volop?
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De helft van de lichtcapaciteit
Zorgt nog voor voldoende veiligheid!
Bossen heide, parken, plantsoenen, straten en tuinen
Waar kun je nog in duisternis rondstruinen?
Samen kijken naar de sterren: romantisch zeg!
Maar waar zie ik nu nog de melkweg?
Vogels voeren hun jongen niet in de nacht
Maar hun dag duurt langer dan verwacht
Ze moeten vliegen af en aan
Als de zon ondergaat, gaat de verlichting aan
En de dieren gaan maar door
Daar zorgt hun instinct wel voor.
Zo werken de vogels zich uit de naad
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
En dan nog door tot aan de dageraad!
Een uil is een nachtdier zoals u weet
Die ’s nachts menig maaltje opvreet
Maar door de felle verlichtingsstralen
Loopt hij al jaren te balen
Zijn ogen zijn getraind voor de nacht
En hij gaat ook pas dan op jacht
Heden ten dage moet hij een zonnebril gaan dragen
Om nog fatsoenlijk te kunnen jagen.
Wij moeten ons schamen, ons generen
En de duisternis weer leren waarderen
Het verbruik van zoveel kw uur
Verpest in hoge mate de natuur.
En in het kader van duurzaamheid
Wees zuinig met elektriciteit
We wilden vandaag op 29 oktober 2005
De straatverlichting te lijf
Vraag: doof de straatverlichting eerder, Essent
Antwoord: dat kost teveel cent.
Er is veel aandacht voor gezonde lijven
Die ook ’s avonds bezig moeten blijven
Felle lampen verlichten de velden
Alles voor de fanatieke helden
En ze houden zo van natuur en buiten zijn
Dat zelfs hun grasmat kunst moet zijn
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Na al dat zweten en gezwoeg
Duiken ze samen in de kroeg
De lampen worden niet uit gedaan
Het licht blijft onnodig nog lang aan!
Gemeenten hebben tekort aan geld
Geen nood, een reclamezuil is zo opgesteld
Om de burgers ’s nachts te blijven vertellen
Dat zij beslist Vodafone moeten bellen
Dag en nacht en elk jaargetijde,
Blijven de koeien uit de weide
Dieren kunnen niet protesteren
Zij hoeven slechts te produceren
Om dit proces gaande te houden
Is er 24 uur licht in hun gebouwen.
Maar ook de omgeving van de stal
Ondervindt veel lichthinder van dit al
Waar halen mensen het recht vandaan
Om 24 uur per dag paraat te staan?
Natuurlijk om te kunnen consumeren
Zullen we het dan nooit leren?
Worden we gelukkiger van die 24-uurs-economie?
Ik in ieder geval nie!
Dag - en nachtritme vernietigen en verstoren
Mensen krab toch eens achter uw oren!
Moeten we lichtvervuiling nog wel gedogen?
Kijk in het donker bewust rond met uw ogen!
Want er zijn veel planten dieren en mensen
Die zich de schoonheid van de nacht wensen!
IK wil u tenslotte als wijsheid meegeven
Donkerte hoort bij de oerkwaliteit van alle leven!
En het is beslist een groot gemis
Als er nooit meer is: DUISTERNIS!
Dus laat het donker donker zijn, laat het donker donker blijven!

Els Derks–van der Wiel
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Op de grens van Nederland en België, bij Lanaken, zijn vier behoorlijk
grote windmolens opgesteld. Hebben de vogels daarvan te lijden?
Richten de wieken een slachting onder vogels aan? Energiebedrijf Nuon
en Vogelbescherming Nederland vroegen zich dat ook af en gaven
opdracht tot een veldonderzoek.
Er werd aangetoond dat de grote moderne windmolens met een
vermogen van meer dan anderhalf megawatt maar iets meer slachtoffers
maken dan de veel kleinere windmolens van driehonderd kilowatt. Voor
het aantal vogelslachtoffers in relatie tot de hoeveelheid opgewekte
duurzame energie kun je dus beter één grote turbine dan vijf kleinere
gebruiken.
Vogelbescherming Nederland is voor winning van windenergie, maar niet
vlakbij belangrijke vogelgebieden of op drukke vogelvliegroutes.
(Tijdschrift Vogels 2005-4)
Ik schreef het vorig jaar al, dat de Veldleeuwerik een bedreigde
vogelsoort is. Daarin sta ik niet alleen. De vogel is inmiddels opgenomen
in de bekende Rode Lijst. Vogelbescherming Nederland deed een
oproep om te doneren voor de bekostiging van de aanleg van speciale
veldjes voor deze op de grond broedende vogel. Er werd niet minder dan
€120.000 gegeven. Deze vogel leeft nog onder de mensen!
(Tijdschrift Vogels 2005-4)
In ABC Science online schrijft de Australische onderzoeker David
Watson van de Charles Sturt University, dat er op dit moment zo'n 9800
vogelsoorten bekend zijn. Volgens Watson ligt het werkelijke aantal
honderden, mogelijk duizenden soorten hoger.
Tot nu toe worden de vogels vooral beoordeeld op uiterlijke kenmerken
en de klanken, die ze voortbrengen. Zou er naar meer aspecten worden
gekeken (o.a. inwendige bouw, genetisch materiaal en gedrag), zoals
men bij het soortenonderzoek van andere diergroepen doet, dan zouden
er meer vogelsoorten beschreven kunnen worden.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 4 jan.:

IVN-Avond.
Onderwerp : Nieuwjaarswensen en Varia-avond
Zaterdag 14 jan.:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Spoorzoeken
Vrijdag 20 jan.:
Jaarvergadering.
Onderwerp: formeel gedeelte + film Jubileum
+ Speciale Gast
Woensdag 1 feb.:
IVN-Avond.
Onderwerp: Film “Boerenleven in vroeger jaren”
Zondag 5 feb.:
Middagwandeling.
Onderwerp : Watervalderbeek van monding tot
bron.
Zaterdag 11 feb.:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: Nestkastjes maken
Woensdag 8 maart: (i.v.m. Aswoensdag 1 week opgeschoven!)
IVN-Avond
Onderwerp : Lezing met beelden over de Kerkuil
Zaterdag 11 maart: Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: bezoek kinderboerderij Born
Zaterdag 18 maart : IVN-activiteit
Opruimactie samen met andere verenigingen
schoonmaken van de natuur in en rond 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

Ook de moeite waard: zondag 8 januari
Ochtendwandeling naar Kannerbos, Encibos en Observant, met IVN
Meerssen.
Vertrek: 9.30 uur station Meerssen en om 10.00 uur vanaf parkeerplaats
Statieplein te Kanne, België.
Info: 043 - 3432042
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PLANTENKENNIS AANGEBODEN!
Heeft u altijd al iets meer willen weten over de prachtige
(voorjaars)flora van het Limburgse land? Of heeft u wel oog voor de
fraaie planten van bos en wegberm maar kunt u ze niet benoemen?
Dan is er goed nieuws!
IVN Ulestraten is voornemens om in het voorjaar 2006 een korte
basiscursus op te zetten met als doel het herkennen en op soort
brengen van de meest voorkomende plantensoorten in onze directe
omgeving.
Deze korte cursus zal bestaan uit enkele binnenlessen en een aantal
buitenlessen zodat u het geleerde gelijk in de praktijk kunt brengen. Er is
totaal geen voorkennis vereist! U zult in een kort tijdsbestek voldoende
basiskennis opdoen om veel meer te kunnen genieten van uw
wandelingen rond Ulestraten en in het Limburgse land.
Zodra de organisatie rond is zullen we u concreter informeren via de
plaatselijke weekbladen.
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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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