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VAN DE BESTUURSTAFEL
Omdat de vakanties erg vroeg vielen dit jaar zijn velen van u al met
vakantie geweest. De accu is weer opgeladen! U hebt waarschijnlijk weer
diverse natuurervaringen beleefd.
U hebt ze waarschijnlijk reeds verteld op de eerste woensdagavond van
september. Zo niet, zet ze eventueel op papier en geef het door aan onze
redactie voor plaatsing in D’n Haamsjeut.
Op 12 juni j.l. gingen wij met een volle bus naar Gaia. Iedereen vond het
de moeite waard en van diverse leden heb ik vernomen dat zij nog eens
terug waren gegaan met familie en/of vrienden. Het park was ruim
opgezet en inmiddels heeft er een geboorte-explosie plaatsgevonden. Dit
is in het algemeen een teken dat de dieren zich er wel bij voelen.

Wij zijn ook nog geweest naar het ecologisch centrum (C.N.M.E.) en
hebben daarna nog een pittige wandeling langs de twee wijngaarden
gemaakt. Een dreigende regenbui heeft misschien een aantal mensen
afgeschrokken maar er waren toch nog twintig deelnemers. Deze hadden
het geluk dat die avond geen druppel regen viel.
Ook de jeugdgroep was weer actief en ging naar het Rooth. Gewapend
met hamers en beitels en genietend van het herstelvermogen van de
natuur in deze groeve. Daar werd uitgebreid uitleg gegeven door de
begeleiders.
Er was weer een wandeling, maar daar heb ik nog niets van vernomen
omdat ik uithuizig ben geweest. Ook was er weer een
districtsvergadering. De regiovergadering moet nog komen. Daar kom ik
een andere keer wel op terug.
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In september vindt er weer een varia-avond plaats en is er nog een
overlegavond gepland met onze zustervereniging, I.V.N.-Meerssen. Ook
staat het milieuoverleg met de gemeente Meerssen voor de deur. Samen
moeten wij er voor zorgdragen dat Meerssen een groene en natuurrijke
gemeente wordt en blijft. Het is ons aller verantwoordelijkheid.!
Verder wil ik nog vermelden dat ons Haamsjeut-redactielid en vast
scribent Jan van Dingenen onlangs is verhuisd naar het Brabantse land
waar zijn roots liggen. Gelukkig heeft Jan te kennen gegeven dat hij
vooralsnog lid zal blijven van IVN - Ulestraten en zijn medewerking aan
D’n Haamsjeut voorlopig zal blijven verlenen. Jan alvast bedankt en voor
Lia en jou veel (natuur)plezier in het Brabantse Liempde.

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 etc.?
Geniet van alles wat de natuur ons te bieden heeft!!!
Tot horens en ziens,
Frans Passier,
Voorzitter
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EERSTE LUSTRUM WEEKEND HERKENBOSCH
Onze "onvolprezen" werkgroep vogels heeft er een gewoonte van
gemaakt om jaarlijks 'n weekeindje "Meinweg" te doen. Welnu, deze
zomer gingen we voor de vijfde keer. Feest, want het was het eerste
lustrum. Met 'n ketel soep, stokbrood, cake, 'n lekker flesje wijn en
nog zo van alles werd dit heuglijke feit gevierd. In de accommodatie
't Haldert te Herkenbosch (zorgboerderij en minicamping) vond dit
alles plaats, daar waar Theo de supervisie heeft over 'n aantal
psychiatrische patiënten. Al eerder is hier melding van gemaakt.
Dus 5 mei 2001, naar Herkenbosch. Gewoon een Zaterdagavond en de
zondag kijken wat er zoal in de natuur te beleven valt, met speciale
aandacht voor de "nachtzwaluw". Helaas hebben we dit eerste weekeinde
deze vogel niet gehoord of gezien. En we waren nog wel zo goed
gewapend met 'n cassetterecorder. Misschien was de temperatuur hier
debet aan, en/of te vroeg in het jaar. Wie zal het zeggen.
Maar goed alle begin is
moeilijk, het jaar erna, 2002
leverde meer succes op wat
betreft de Nachtzwaluw.
Twee stuks hebben we toen
zien overvliegen en het
snorrende geluid van de
balts gehoord. Het weer was
ons toen zeer gunstig
gezind, de zwoele
avondlucht heeft ons zeker
meegeholpen.
Zomer 2003, het jaar van de "knutten", dit zijn geen vogels, maar
vervelende steekbeestjes. Ze lijken op steekmuggen, maar zijn kleiner
dan muggen. Jan van Dingenen heeft deze beestjes uitvoerig beschreven
in de zomeruitgave van D'n Haamsjeut 2004. Helaas hebben we deze
avondexcursie vroegtijdig moeten afbreken door deze knutten. Wel was
de Nachtzwaluw weer goed te zien en te horen.
Juni 2004 een mooie avondexcursie met een nieuwsgierige Nachtzwaluw
boven het hoofd van Gabrielle. 's Anderendaags vroeg op pad, leuke
wandeling gemaakt met als uitschieter twee zonnende Adders.

5

Dit jaar, waren we hetzelfde weekeinde als vorig jaar in de Meinweg
(hadden de Vaders dat voor Vaderdag gevraagd?). Zaterdagavond was
een zwoele zomeravond, blijkbaar goed Nachtzwaluw weer want de vogel
heeft een aantal malen boven ons hoofd gecirkeld. Op zondag reveille om
06.00 uur, met picknick op stap en zien wat er zo al ons pad kruist. Dit
jaar was het klapstuk een Reegeit met kalfje. We waren totaal verrast
evenals het Ree met haar jong. Trouwens, het hele weekeinde was er
weer veel te genieten in de natuur.

De afgelopen jaren hebben we heel wat vogels gezien. In totaal 70
soorten. Een behoorlijke lijst, met als bijzonderheden: Zwarte Wouw, de
roep van de Zwarte Specht, Boomvalk, Witgesterde Blauwborst, jonge
Ransuilen.
Dit jaar Kleine Bonte Specht en natuurlijk de Nachtzwaluw. Verder nog
Vleermuizen bij het vallen van de avond. 's Morgens vroeg vijf jonge
hazen, harige rupsen (lekker hapje voor de koekoek), de Mierenleeuw,
vlinders zoals de Gehakkelde Aurelia, Landkaartje, Koninginnepage.
Planten: Zonnedauw, Winterpostelein, Brem, Bezemkruiskruid, Jacobskruiskruid, St.Janskruid, Vingerhoedskruid enz.
Op naar het volgende Herkenbosch Weekeinde!!!
Martha en Harry Janssen,
Werkgroep Vogels
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HET BEDRIJVENPARK MAA-OOST:
DE GEVOLGEN VOOR NATUUR, MILIEU EN LANDSCHAP
De meeste van ons zullen inmiddels weten dat regionale vliegvelden
niet altijd winstgevend zijn, zo ook ‘ons’ vliegveld, officieel
Maastricht Aachen Airport (MAA) geheten. Omdat dit vliegveld door
de provinciale overheid gezien wordt als een regionale economische
motor moet dit operationeel blijven en liefst natuurlijk ook nog
rendabel. Om dit laatste te verwezenlijken is men op het idee
gekomen om een industrieterrein of bedrijvenpark te ontwikkelen op
en rond het vliegveld dat de werknaam MAA-Oost heeft gekregen en
dat een oppervlakte van 108 hectare beslaat.
Om MAA-Oost te realiseren gaat 70 ha landbouwgebied (hoofdzakelijk
kleinschalige akkerbouw) verloren, hetgeen uiteraard een biotoop is voor
de akkervogelgemeenschap, waarvan de Geelgors en de Patrijs de
voornaamste zijn. Bovendien verdwijnt er leefgebied voor de das en
andere zoogdieren en ook verdwijnen lijnvormige elementen zoals hagen
die belangrijk zijn voor de vleermuizen.
Gelukkig is het op dit moment zo dat in het algemeen bij grotere projecten
waarbij natuur e.d. worden aangetast deze aantastingen moeten worden
gecompenseerd en wel zo dicht mogelijk bij de plek waar de aantasting
heeft plaats gevonden. Ook is het zo dat deze projecten niet zo maar uit
de grond mogen worden gestampt, maar dat er rekening moet worden
gehouden met allerhande voorschriften en bepalingen om zo weinig
mogelijk afbreuk te doen aan de kwaliteit van de omgeving en dus aan het
leef- en woongenot van de plaatselijke bewoners. Bovendien moeten er
ook inspraakrondes voor die bewoners worden gehouden. Vooruitlopend
op deze inspraakrondes werd op 30 juni j.l. een infoavond georganiseerd
voor de inwoners van Ulestraten en omgeving over MAA-Oost, waarbij
men vooral inging op die dingen die betrekking hadden op Natuur, Milieu
en Landschap.
De plannen
Om deze 3 elementen zo weinig mogelijk te schaden bij de ontwikkeling
van het industrieterrein worden de volgende punten gerealiseerd:
- het hemelwater wordt opgevangen in buffers en wordt vervolgens in de
grond geïnfiltreerd. Ook komt er een rechtstreekse verbinding met de
Keutelbeek in Kelmond, waardoor de migratiemogelijkheden voor de
amfibieën sterk zullen toenemen.
- het industriegebied ligt iets lager (2 tot 5 m) dan de omgeving en men wil
dit nog iets meer laten verzinken, zodat het geheel ca 5 meter lager komt
te liggen t.o.v. de omgeving. Hierdoor krijgt men minder impact van de
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gebouwen op de omgeving en zullen deze maximaal 13 m i.p.v. 18 m
boven het landschap uitsteken.

Bovendien komen er aarden wallen rondom het geheel te liggen die voor
de das zeker aantrekkelijk zullen zijn.
- de parkeergarages komen ondergronds te liggen waardoor er minder
geasfalteerde oppervlakte nodig is.
- er worden 3 wildtunnels in het gebied aangelegd die voornamelijk ten
behoeve van de das zullen zijn.
- er komen speciale fietspaden door het gebied te lopen.
- vóór de terminal wordt een boomgaard gerealiseerd met uitsluitend
hoogstambomen, dit als blikvanger, maar ook als iets typisch Limburgs.
- de gebouwen die op het industrieterrein komen worden ondergebracht in
z.g. hoven of clusters met daartussen veel groen dat de status ‘natuur’
krijgt en als zodanig foerageergebied van das en vleermuis wordt. Ook
worden in dit groen poelen en laagtes gecreëerd, alsmede komen op de
hogere delen weiland en braakliggende overhoekjes. Deze hoven moeten
doen denken aan de Limburgse gesloten hoeven en worden dan ook allen
van een centrale poort voorzien.
- richting Ulestraten wordt een geluidswal opgetrokken door middel van
een aaneengesloten bebouwing in de vorm van loodsen en kantoren,
slechts op één plaats onderbroken door een verbindingsweg. Op die
plaats wordt het geluid tegen gehouden door een kunstmatige heuvel
waarop spotters een veilige plek kunnen vinden voor hun hobby.
- ook ten aanzien van de lichtvervuiling heeft men maatregelen getroffen,
er mag n.l. géén dakverlichting op de gebouwen komen, alleen een
beperkte gevelverlichting.
- verreweg het belangrijkste van alle maatregelen is de realisering van 2
natuurcompensatiegebieden buiten het industriegebied en de
biotoopverbetering binnen dit gebied. Eén compensatiegebied komt direct
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achter de Burg. Visschersstraat en het andere gebied komt te liggen
oostelijk van de Valkenburgerweg, dus richting Kelmond. In totaal komt dit
neer op 21 ha compensatiegebied voor de akkervogels, waarvan ook de
das zal kunnen profiteren. Voor de das komt er geen extra
compensatiegebied omdat de groenzones tussen de clusters of hoven
zodanig worden ingericht dat ze een optimaal biotoop vormen voor de
das. Deze biotoopverbetering beslaat een oppervlakte van ruim 24 ha en
wel in de vorm van onder meer houtwallen, houtsingels, heggen, lanen en
hoogstamboomgaard.
Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat enerzijds door de realisering van MAA-Oost
weer een stuk natuur en dus ruimte en landschap in onze omgeving
verdwijnt, maar dat anderzijds de aantasting van Natuur, Milieu en
Landschap door diverse maatregelen wordt geminimaliseerd.
Dit laatste moeten we natuurlijk kritisch blijven volgen. Daarom is het
goed dat er veel inwoners van Ulestraten naar de inspraakavond komen
die in de loop van september wordt gehouden en gewijd is aan de
gevolgen van de ontwikkeling van MAA-Oost. Zeker de verdedigers van
Natuur, Milieu en Landschap mogen daarbij niet ontbreken!
Wim Ghijsen
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HERINNERINGEN AAN VROEGER
Het is einde juli. Het is al vroeg in de morgen erg warm en ik zit
onder de schaduwboom, een wilde kastanje, en los een sudoku (een
Japanse puzzel met getallen) op. Zo hou ik mijn hersenen in
conditie. Als ik klaar ben kijk ik even rond. Dan schiet me te binnen:
binnenkort weer inlevertijd voor de herfsteditie van D'n Haamsjeut.
Welk onderwerp zal ik bespreken?
Komkommertijd, zomertijd, vakantietijd, buiten zitten, Zwitserlevengevoel, leven als God in Frankrijk, zwerversstructuur: allemaal
termen die niet doen denken aan het inleveren van kopij voor de
datum van 21 september, als de herfsteditie bij de IVN-leden in de
bus moet liggen.
Gewoonlijk wacht ik dan af, dat zich iets voordoet, wat met vogels te
maken heeft en dat lukt in deze zomerperiode ook weer. Het is leuk
te ervaren hoe je op oude herinneringen terugvalt en het verleden,
dat je altijd bij je draagt, tot leven wekt.
De aanleiding
Een van mijn vrienden (J.Sgl.) kwam met de mededeling: "Jos, ik heb een
kleine volière gekocht; ik ga een aantal kanaries houden want dat vind ik
leuk, iets levends om me heen."
Aangezien hij al jaren krielen hield, zag ik hem er wel toe in staat om daar
goed mee om te gaan; immers sommige mensen schaffen dieren aan
zonder zich te realiseren, wat er allemaal aan vast hangt. Daar komt men
pas achter als het misgaat, denk maar aan de vele mistoestanden met
katten, honden, wasbeertjes en zelfs tijgertjes, apen en slangen. Dus ik
zag dat wel zitten.
Na enkele dagen werd de volière opgehaald: een zeshoekig geval, een
vierkante meter oppervlakte, twee meter hoog, met alle materiaal zoals
drink- en voerbakjes erbij. Na een tijdje werden er een drietal
zangkanaries in gehuisvest en het luister- en kijkfeest kon beginnen.
Dat was de aanleiding om herinneringen op te halen. Mijn vader had
immers gedurende vele jaren kanaries gekweekt en ik heb er de nodige
herinneringen aan over gehouden, die, zittend naast de nieuwe volière
werden opgehaald.
Herinneringen aan vroeger
Mijn vader had in zijn leven veel bezigheden en als hij besloten had om
zo'n bezigheid aan te pakken, dan werd dat dan ook erg grondig gedaan.
Half werk, daar hield hij niet van. Zelfs literatuur over die hobby werd niet
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geschuwd. Het was midden in de jaren vijftig, dat hij met de mededeling
kwam: "Ik ga kanaries kweken."
Nu woonde ik in een buurt, waar iedereen wel zo'n soort hobby had:
kanaries houden, duiven, konijnen of op z'n minst het aanleggen van een
groententuin, dus het voorstel was niet vreemd en werd door mijn moeder
ondersteund met de mededeling: "Als ze maar niet in de winter in een
koude volière moeten zitten."

Al snel werd er een volière gebouwd: zeshoekig, oppervlakte vijf vierkante
meter, hoogte twee meter vijftig: voorwaar, geen prutswerk. Er kwam enig
laswerk aan te pas, maar dat was geen probleem, dat was mijn vader wel
toevertrouwd; als hij iets maakte moest dat een half mensenleven lang
meegaan.
Als men kanaries gaat houden, dan kan men de keuze maken om te
kweken op kleur, op zang en als men wil op vorm. Er werd voor kleur
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gekozen. Al snel zaten er een aantal mooi gekleurde kanaries in de
volière, een lust voor het oog met al die mooie kleurenvariëteiten.
Voor de winter werd er ook een kanariehok gebouwd, zodat de vogels zelf
ervoor konden kiezen zich buiten of binnen op te houden. Nou,
kanariehok? Dat klinkt oneerbiedig. Het was meer een luxe behuizing.
Tien vierkante meter, geïsoleerd en met verwarmingselementen, geregeld
door een zelf gemaakte tijdklok. Voor de jaren vijftig iets heel aparts. Ik zei
het al, half werk hoorde er niet bij.
Toen sloot hij zich aan bij een kanarievereniging, waar men van elkaar
leerde welke criteria van belang waren bij het kweken van kanaries. Er
werden boeken over de erfelijkheidswetten van Mendel bestudeerd en al
gauw wist hij de juiste kleurcombinaties bij elkaar te zetten en kon dan
voorspellen welke kleur de jonge kanaries zouden krijgen, rekening
houdend met de dominante en recessieve erfelijkheidsfactoren; zelfs
nieuwe kleurcombinaties werden ontwikkeld.
Zodoende werd er al snel een uitgekiend kweekprogramma uitgestippeld
en werd de gang naar tentoonstellingen en wedstrijden gemaakt. De
kanaries werden in de bekende tentoonstellingskooitjes opgesteld, nadat
ze de avond tevoren netjes verzorgd en opgepoetst waren.
Een keurmeester keurde en beoordeelde elke kanarie apart. Onze
kanaries werden op kleur beoordeeld. Was de kleur zuiver? Of ging het
om een mix? Zat er geen 'vals' veertje aan? Bij een goed resultaat kende
men dan per categorie diverse prijzen toe.
Zo gebeurt dat nog steeds tot op de dag van vandaag; bezoek maar eens
een tentoonstelling van kippen, krielen, konijnen, kanaries, etc.
Resultaat van mijn vader: een prijzenkast met bekers, medailles, borden
met opschrift. Soms kitscherig en soms met smaak gemaakt.
De ommekeer
Dat ging zo'n tiental jaren door; mogelijk (ik weet dat niet meer zo precies)
zijn het er vijftien geweest, kwam er een ommekeer.
Ik werd tijdens de middaguren geacht slablaadjes of vogelmuur in de
volière te leggen; mijn vader was immers naar zijn werk. Ik kwam in de
volière via een deurtje van een meter hoog en dat deed ik trouw elke dag;
ik had wel wat met vogels. En met een eigen groententuin had men snel
wat groenvoer te pakken.
Ook de aren van de weegbree, daar waren kanaries gek op.
Op zekere dag, de bladeren waren reeds van de bomen gevallen, zei mijn
moeder tegen me:"Jos, kijk eens. Er zitten prachtige vogels in de
kersenboom. Wat zouden dat voor vogels zijn?" Ik keek door het
keukenraam en de schrik sloeg me om 't hart. " Ma, dat zijn kanaries," en
12

voordat ik meer kon zeggen, rende ik naar buiten en kon voorkomen, dat
er nog meer kanaries weg zouden vliegen." Ik had het deurtje laten
openstaan!!
Er waren zo'n dertig kanaries verdwenen. Met kunst- en vliegwerk hebben
we er ongeveer tien kunnen terugvangen.
De noodzakelijke basis waarmee verder gekweekt moest worden was
weggevallen. We hebben nog een tijdlang kanaries gehouden maar niet
meer met de bedoeling voor tentoonstellingen te werken; meer om het
genieten dus.
Toen ik al jaren uit huis was werd de volière opgeruimd. Ze deed nog
jaren dienst bij een kennis. Ze was immers voor een half mensenleven
gebouwd. Het kanariehok werd berghok voor fietsen en tuinmateriaal en
zo eindigde, mede door mijn toedoen, een hobby, die heel wat jaren had
standgehouden.
Slot
Mijn vriend, dit verhaal gehoord hebbende zal me dan ook
waarschijnlijk niet vragen, om bij afwezigheid, voor zijn kanaries te
zorgen, wetende dat ik vergeetachtig kan zijn bij het sluiten van
volièredeurtjes.
Ik heb wel al regelmatig zijn krielen mogen verzorgen. Daar is me dat
gelukkig nog nooit bij gebeurd.
Na het schrijven van dit stukje realiseer ik me weer, hoeveel tijd er in
zo'n hobby wordt geïnvesteerd. De mens heeft dat er voor over,
zeker als men gepassioneerd bezig is. Dat is trouwens het ideaal:
ergens zo in opgaan, dat je jezelf in kunt verliezen. In de psychologie
spreken we dan van 'flow': jezelf vergeten doordat een bezigheid je
opeist; het ultieme bezig zijn.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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IVN-KAMPIOENEN
Een heerlijke zomeravond was het op 5 juli, de dag dat IVNUlestraten een bezoek bracht aan het nog landelijke dorp Eckelrade.
Klokslag 19.00 uur werden een 20- tal belangstellenden door
hobbyfruitteler Fons Sluijsmans verwelkomd op het kerkplein aldaar.
Na een inleidende historische schets van Eckelrade en specifiek de
relatie naar de hoogstamboomgaarden, wandelde het gezelschap
door de fraaie omgeving, die overigens de hoogste
concentratie/dichtheid hoogstamboomgaarden van Limburg
herbergt.
Kersen eten
Behalve de boomgaarden werd er ook uitgebreid stilgestaan bij de
overige kleine landschapselementen als heggen, houtwallen en poelen
etc. Ook werd er een goed verborgen dassenburcht bekeken.

Hoogtepunt van de “kersenexcursie” was de rondleiding door een van de
fraaie hoogstamboomgaarden van de familie Sluijsmans. Met een
gepassioneerd en boeiend verhaal wist Fons de deelnemers aan zich te
binden. Zijn aanbod om gerust te proeven van de op dat moment rijpe
soorten viel bij iedereen goed in de smaak. Dat sommigen al smullend
een stuk van Fons verhaal misten kon de pret niet drukken. Er werd
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gesmuld van de Vleischkeersch, Castor, Basterd dikke, Koningskers,
Cascogne etc.
Het kampioenschap
Via een laagstamkersenboomgaard, waar aan de hand van de latrines
van de das werd vastgesteld dat ook de das een echte smulpaap is als
het om kersen gaat, arriveerde het gezelschap, via enkele fraaie
veldwegen, wederom in de hoogstamboomgaard waar ter afsluiting een
heus kampioenschap “Kersenpitspugen” werd gehouden. Nadat eenieder
door echtgenote Maria voorzien was van het wedstrijdmateriaal (3
overheerlijke kersen) kon de strijd beginnen. Onder grote hilariteit werden
de eerste pitten gespuugd. Saillante details zal ik u besparen!

Bij de heren werd de zaak door Fred Erkenbosch met 9,05 meter op
scherp gezet. Terwijl Fred’s gedachten al bij de prijsuitreiking waren werd
hij door good old Harry Janssen overklast met 9,11 meter.
Bij de dames was het Irene Maas die niet alleen de gezusters Carboex,
maar zelfs enkele deelneemster van buiten de Limburgse grenzen, de
baas was met 8,65 meter.
Voor de jury bestaande uit Maria en Fons Sluijsmans en ondergetekende
was het niet moeilijk om de echte kampioenen te duiden. Het waren Irene
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en Harry die de 1e prijs uit handen van Fons in ontvangst namen (zie
foto).

Na afloop werden Fons en Maria bedankt voor hun inzet en gastvrijheid
en werd hen als blijk van waardering een fles wijn van Ulestratense
bodem (Auxerois, Domein de Wijngaardsberg) aangeboden.
Op weg naar de auto’s werd er nog gezellig nagekeuveld en bleek
eenieder genoten te hebben van deze leerzame, gezellige en zonnige
zomeravond.
Rest mij nog om de kersverse IVN-kampioenen namens de redactie te
feliciteren met het fraaie resultaat.
Jean Slijpen
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ZEVENDUIZEND JAAR FEEST: WIJN EN BIER
Wijn en bier zijn minstens 7000 jaar oud en waarschijnlijk zijn het
onze oudste alcoholische dranken. Hoe kwamen de mensen ooit op
het idee? Zeker weten we het natuurlijk niet maar waarschijnlijk
kwam de wijn zelf op het idee. Een rijpe druif heeft alles in huis om
wijn te maken: sap waar vrij veel suiker in zit maar dat toch een
beetje zurig is en op de huid van de druif zit vrijwel altijd een
bruikbare schimmel of gist. Gist en sap hoeven alleen maar met
elkaar in contact te komen.
Bier is maken moeilijk
Het resultaat van dit natuurlijke wijnproces zal een van onze voorvaderen
een keer zijn opgevallen. En toen hoefde hij alleen nog maar druiven te
verzamelen, sap te maken, even wachten en het feest kon beginnen.
Maar bier maken is wat anders. Gerst wordt echt niet spontaan bier, zelfs
niet als je er de goede gist bij doet, zoals iedere amateur brouwer weet.
Gerst, tarwe, haver, maïs of rijst: er moet eerst mout van gemaakt worden
voordat er bier gebrouwen kan worden.
Waar zit het verschil? In vruchten en bessen zoals druiven, vlierbessen of
perziken zit vaak veel suiker en er zijn schimmels en gisten die deze
suikers kunnen omzetten in alcohol. In granen zit deze suiker niet, maar
wel zetmeel. Zetmeel is het reserve voedsel voor het kiemende
graanplantje. Maar met zetmeel kan het jonge plantje ook niets doen dus
heeft het enzymen die zetmeel kunnen omzetten in suikers. En van
suikers kunnen de gisten alcohol maken! Dit wisten onze voorouders
allemaal niet natuurlijk maar ze ontdekten wel dat je eerst mout (gekiemd
graan) moet maken voordat je bier kunt brouwen, zo’n 7000 jaar geleden.
Dat zullen ze waarschijnlijk wel gevierd hebben.
Bier was gezond
Eeuwenlang, zeker tot in de 18e eeuw, was bier drinken gezonder dan
water drinken, vooral in de steden. Iedereen dronk bier, ook de kinderen.
Op de eerste plaats was het voedzaam maar vooral: bier bevatte veel en
veel minder schadelijke bacteriën dan water. Waterlopen, beken en
rivieren werden gebruikt als open riool én voor drinkwater, dus je kon
wachten op problemen.
Voor het maken van bier koos men ‘goed’ water maar tijdens het brouwen
werd het water vanzelf schoner. Op de eerste plaats werd de mout
gemalen en gekookt. De reden is dat het zetmeel ook voor de enzymen
van het kiemplantje moeilijk toegankelijk is. Voor het kiemplantje is dat
niet erg want het gaat allemaal vlug genoeg maar de brouwer wil sneller
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dus wordt er gemalen en gekookt om de omzetting van zetmeel te
versnellen. Maar bij het koken worden ook de meeste bacteriën gedood!
Als er voldoende zetmeel is omgezet, heet de overblijvende pap ‘wort’.
Hieraan wordt gist toegevoegd of er komen via de lucht spontaan gisten,
schimmels en bacteriën in. De bacteriën zijn eigenlijk ongewenst maar als
de wort een beetje zurig is doen de bacteriën niet veel en de gisten wel.
Die gaan alcohol maken en naar mate ze meer alcohol maken gaan er
meer bacteriën dood. Maar als de hoeveelheid alcohol verder stijgt gaan
ook de gisten dood tot er maar één gistsoort overblijft. Dit is de beroemde
brouwersgist (Saccharomyces cerevisiae) die het alcoholgehalte tot
ongeveer 15% kan opvoeren voordat hij ook dood gaat aan zijn eigen
alcohol. De meeste stammen van de brouwersgist halen dit percentage
overigens niet vandaar dat bier normaal veel minder alcohol bevat.

Brouwersgist, bakkersgist, wijngist
De gisten die brouwers, bakkers en wijnmakers gebruiken is biologisch
allemaal dezelfde gist (Saccharomyces cerevisiae). Toch kun je met de
gist die de bakker gebruikt om het brood te laten rijzen geen goed bier
maken en met brouwersgist krijg je waarschijnlijk geen goede wijn. Zelfs
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de gist voor het maken van pils is anders dan die van een Lambik en in de
wijn worden per druivensoort en zelfs afhankelijk van het suikergehalte
van het druivensap andere giststammen gebruikt. Maar het is biologisch
allemaal dezelfde gist. Dit lijkt heel wonderlijk maar we moeten ons
realiseren dat bijvoorbeeld alle verschillende appels van Golden Delicious
tot Granny Smith ook biologisch allemaal hetzelfde zijn.
Onze voorouders hadden ook al snel in de gaten dat de wijn of het bier de
ene keer lekkerder was dan de andere keer. Vooral als je gewoon afwacht
welke gist spontaan in de wort of het druivensap komt kan dat nog wel
eens voor negatieve verrassingen zorgen. Dat lag overigens niet alleen
aan de stam van de brouwersgist. Vroeger was brouwgist altijd een
mengsel van gisten, schimmels en bacteriën en vooral de bacteriën
kunnen het bier of de wijn volledig ondrinkbaar maken. De eerste reactie
van de prehistorische brouwers en wijnmakers was om de giststam te
bewaren die goede resultaten gaf. De praktijk maakte dat ook gemakkelijk
want de vaten die bij de bier of wijnproductie werden gebruikt, werden
nooit zo erg zorgvuldig schoongemaakt en dus bleef er altijd wel een deel
van de (goede) gist in achter. Na de middeleeuwen ging men wat meer
systematisch te werk en vooral de Beierse brouwers hadden gewoon door
proberen een goede giststam gevonden.
In 1883 ontdekte de Deen Emil Christian Hansen hoe je uit het mengsel
dat een spontane gist eigenlijk is, één gistcel kunt halen en die weer kunt
laten uitgroeien tot een bruikbare brouwersgist. Hansen was in dienst van
Carlsberg en uit de, waarschijnlijk gestolen, gist van de Beierse brouwers
wist hij de beste stammen te halen. Het begin van het succes van
Carlsberg. Daar zullen ze vast op gedronken hebben.
Bier houden is de kunst
Zo’n 7000 jaar geleden hadden onze voorouders het eerste bier. Ik denk
dat ze hun brouwsel meteen hebben opgedronken en dat was heel
verstandig. Bier brouwen was al niet eenvoudig, bier goed houden is een
kunst die men pas in de 19e eeuw onder de knie gekregen heeft. Tot dat
moment was bier eigenlijk niet langer dan 3-4 dagen, misschien een week
drinkbaar! Wijn was langer houdbaar door het hogere alcohol percentage
en kon daardoor verhandeld en vervoerd worden maar bier moest bijna
ter plekke worden op gedronken.
Rond 1876 ontdekte Louis Pasteur wat vergisting eigenlijk is en ook hoe
het komt dat bier en wijn verzuren. In het bier en de wijn uit die tijd zaten
behalve de gist ook altijd bacteriën. Veel van die bacteriën gaan dood
door de alcohol maar er zijn ook soorten die alcohol kunnen omzetten in
azijn en andere zure stoffen. Vele eeuwen is dit de meest gebruikte
manier geweest om uit slechte wijn azijn te maken maar in goede wijn en
bier is dit niet gewenst. Pasteur ontdekte dat door verhitting de bacteriën
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gedood kunnen worden en door dit zogenaamde ‘pasteuriseren’ was een
goed afgesloten fles, vat of kruik bier plotseling houdbaar geworden.
Pasteur was een Fransman dus hij zal wel een glas wijn gedronken
hebben op zijn ontdekking.
De ontdekking van Pasteur betekende wel op de duur het einde van de
lokale brouwerijen. Samen met de beheersing van de vergisting door
Hansen maakte pasteurisatie schaalvergroting en standaardisatie van de
bierproductie mogelijk.
Gruit en hop
Slechte gist en snelle verzuring maakten het
moeilijk om een goed glas bier te schenken.
Tot Hansen en Pasteur kon men dit
probleem niet oplossen maar men
probeerde er wel wat aan te doen. Allerlei
kruiden werden aan het bier toegevoegd om
de smaak en de houdbaarheid te
verbeteren. Tot in Middeleeuwen werden
kruidenmengsels gebruikt die ‘gruit’ werden
genoemd. Op internet zijn lijsten van tientallen kruiden te vinden die
hiervoor gebruikt werden, soms zelfs zeer giftige zoals bilzekruid. De
meest gebruikte waren waarschijnlijk gagel en rozemarijn.
De overheid inde ook toen al belasting op bier. Ze deed dat door iedereen
die bier wilde brouwen (en dat was vaak moeder de vrouw die zelf thuis
het bier brouwde) te verplichten bij het gruithuis de gruit te kopen.
In de Middeleeuwen begonnen Duitse monniken met hop als smaakmaker
en als conserveringsmiddel in bier. Dit had duidelijk voordelen maar de
overheid wilde zijn verdiensten op de gruit niet kwijt en daardoor heeft het
een paar honderd jaar geduurd voordat bijvoorbeeld ons land op hopbier
overging. De overheid ging toen natuurlijk belasting heffen op hop.
Bij wijn was het probleem wat minder groot maar ook daarin zijn allerlei
kruiden en vruchten gebruikt om de wijn zoeter te maken en beter
houdbaar. De hars in de Griekse Retzina was oorspronkelijk bedoeld om
de houdbaarheid te verbeteren.
Een prehistorisch feest
In de prehistorie waren feesten waarschijnlijk nog belangrijker dan
tegenwoordig. Een leider of iemand die het wilde worden, bood de
belangrijke mensen een feest aan met twee dagen tot een week
onbeperkt eten en vooral drinken. Een groot feest organiseren was een
teken van macht en organisatietalent want zoiets op zetten was geen
geringe opgave.
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Om bij het bier te blijven. Je moet eerst het graan bij elkaar zien te krijgen
en aangezien toen hongersnood nooit ver weg was, zullen de boeren hun
graan niet zo maar hebben afgegeven. Dat moet je dus kopen maar dan
moet je wel geld of goud hebben. Dan moet je mensen hebben en potten
en pannen om de mout en de wort te maken. Veel brandstof is nodig om
de wort te koken en die was ook niet overal gemakkelijk beschikbaar. Het
gisten gaat min of meer vanzelf maar je moet wel een grote ketel hebben
als je veel gasten verwacht. Als het bier klaar is kan er gedronken worden
maar als je te weinig hebt heb je echt een probleem want je kunt zo snel
niet méér brouwen. Het brouwproces duurt één tot twee weken dus als je
nog moet beginnen als de gasten arriveren ben je al te laat.
Dat was alleen nog maar het bier. Wijn was in principe te koop, zeker in
het najaar in streken met wijnbouw. Bij het eten spelen soortgelijke
problemen: graan kun je redelijk opslaan en vervoeren en dus kopen
maar vlees en vis zijn zeer bederfelijk en moeten er dus precies op het
goede moment zijn. Iemand die een geslaagd feest kon geven moest dus
inderdaad geld en talent hebben. Feesten was toen nog nuttig!
Jan van Dingenen

Grafkamerkamer van een koning uit de buurt van Stuttgart uit 450 voor
Christus. Op de wagen staat eetgerei voor negen personen. In de
rechterhoek staat een bronzen ketel versierd met leeuwen, waar 350 liter
mede (een honingdrank) in heeft gezeten. Waarschijnlijk hebben zijn
vrienden in de grafkamer een afscheidsfeest gevierd.
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DE LAATSTE JEUGDGROEPBIJEENKOMST VAN 2004-2005
Op 11 juni 2005 was het de laatste keer dat wij voor de grote vakantie
bij elkaar kwamen. Het was de afsluiting van een succesvol seizoen.
Bij deze afsluiting werd ook het nieuwe programma gepresenteerd.
Wat gingen we deze dag doen? We gingen naar België en dan moet
je de Maas over. We kozen voor de oversteek met een pont bij Berg
aan de Maas. Een hele beleving. Daarna gingen we naar ons
einddoel het plaatsje Stokkem en brachten we een bezoek aan het
bezoekerscentrum “De Wissen” en het dorpje zelf.
In Stokkem
We konden pas om 11.00 uur in het bezoekerscentrum terecht en daarom
gingen we eerst het dorpje verkennen. Dit deden we aan de hand van een
speurtocht. Zo kregen we een goed beeld van het dorpje en al snel bleek
dat vlechtwerk een belangrijke bezigheid van de inwoners is geweest.
In het bezoekerscentrum kan de jeugd op een actieve manier de toestand
van de Maas ontdekken. Er is bijvoorbeeld een apparaat waarmee de
jeugd de stroomsnelheid van het water kan berekenen. Ook zijn er loepen
waarmee het leven in de Maas bekeken kan worden. Er is natuurlijk veel
te veel om op te noemen. Het leukste vond iedereen toch wel de
“voelgang”. Dit is een lange donkere gang waar je door kunt lopen en die
het leven van een vis nabootst. Er werd nog een korte rondleiding door
het vlechtmuseum gegeven en daarna gingen we huiswaarts.
Foto’s en een werkboek
In D’n Haamsjeut wachtte nog een verrassing. We hadden de ouders
gevraagd om een kopje koffie of thee met ons te drinken en voor de jeugd
natuurlijk een glaasje fris. We hadden een fotoreportage gemaakt van het
gehele jaar en de ouders konden ook het werkboek bekijken dat de
jeugdleden hebben gemaakt van alle activiteiten. We wilden van de
ouders graag hun reacties horen. We kunnen dit kort samenvatten als:
geweldig, ga zo door! Toen we het nieuwe programma bekend maakten
was men al weer enthousiast en vond men het jammer om tot september
te moeten wachten. Maar ja, ook de jeugdleiders hebben hun rust nodig.
Er wacht weer een nieuw leuk jaar voor de IVN-jeugdgroep op ons. Tot
ziens in september!

De jeugdleiders
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LAAT HET DONKER DONKER!
De ‘Nacht van de Nacht’ op 29 oktober 2005
Wie een nachtopname van onze planeet aarde bekijkt, kan er niet
omheen. Nederland is een van de gebieden met de hoogste
“lichtvervuiling” ter wereld: Nederland is het “zonnetje” op elke
nachtelijke Europese satellietfoto. Binnen Nederland springt, na de
Randstadprovincies Limburg en met name Zuid–Limburg eruit als
een van de felst verlichte regio’s.
Alterra onderzoek
Het adviesbureau Alterra heeft een onderzoek gedaan in alle
Nederlandse provincies over de beleving van de lichtvervuiling. De
volgende twee vragen stonden in dat onderzoek centraal: Kan die
verlichting niet wat minder? Sterker: moet dat niet wat minder?
De voornaamste conclusies uit het Limburgse hoofdstuk van het
onderzoeksrapport zijn:
- 12,1 % van de Limburgers vindt dat het ’s nachts nauwelijks nog echt
donker wordt in hun directe woonomgeving, en nog eens 31 % ervaart de
Limburgse nachten op zijn best als “enigszins donker”. Verder is het
veelzeggend dat 33 % van de Limburgers zich af en toe ergert aan de
kunstmatige verlichting die het nachtelijk duister verdrijft.
- Grootste ergernis van lichtbronnen zijn:
- 41,6 % verkeer;
- 15,8 % reclameverlichting;
- 15,8 % lasers van discotheken.
Voor 8% van de Limburgse bevolking is “lichtvervuiling” zelfs een grote en
steeds terugkerende ergernis.
- Bijna de helft van de Limburgers die door Alterra zijn ondervraagd geven
aan dat ze een echt donkere nacht belangrijk tot zeer belangrijk vinden.
Onnodig licht
Onnodige verlichting is een bron van ergernis, kost veel geld en niet te
vergeten enorm veel energie. Het bioritme van mens en dier wordt
verstoord doordat het langer licht is door verlichting. Lichtvervuiling vormt
waarschijnlijk een niet te onderschatten factor bij het ontstaan van stress.
Om aandacht te vragen voor de donkerte is 29 oktober 2005 in geheel
Nederland uitgeroepen tot de ”Nacht van de Nacht”. In het hele land
worden er activiteiten georganiseerd. (België heeft al enkele jaren
speciale activiteiten rond de lichtvervuiling)
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Activiteiten in de Gemeente Meerssen
Inwoners van de gemeente Meerssen kunnen deelnemen aan twee
wandelingen op 29 oktober, die beiden om 19.30 uur beginnen:
Milieudefensie / IVN-Ulestraten wandelt vanaf de kerk in Ulestraten,
IVN-Meerssen wandelt vanaf station Bunde
In een brief zal aan de Gemeente gevraagd worden om op die dag zoveel
mogelijk onnodige verlichting te doven. Ook in de Geulbode zal er
informatie komen over de waarde van donkere nachten. Verder een
oproep aan de inwoners van de gemeente Meerssen om tuin- en andere
verlichting niet aan te doen op 29 oktober. De Stichting Natuur en Milieu
en de Milieufederatie Limburg zullen een publiekscampagne met
activiteiten publiceren.
Voorop staat natuurlijk dat de veiligheid niet in gevaar mag komen.
Zie voor meer info: www.laathetdonkerdonker.nl
Hieronder volgt een quiz over lichtvervuiling die ook op bovenstaande site
te vinden is. De goede antwoorden vindt u elders in dit blad.
Ook interessant is de website: www.platformlichthinder.nl
Hopelijk tot in de donkerte van 29 oktober. Wandel mee en laat u
verrassen!
Els Derks–van der Wiel

NIEUWE LEDEN
Namens Bestuur, Coördinatoren en
de Haamsjeut-redactie heten wij onze
nieuwe leden van harte welkom.
Manon en Harmen Post, Ulestraten
We wensen hen veel natuurplezier binnen onze vereniging!
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Test uw kennis over licht en duisternis
1. Welke lichtbron wordt door mensen als meest storend ervaren?
- verlichting op sportvelden
- belichting tuinbouwkassen
- openbare verlichting
- lichtreclame
2. Hoeveel sterren kan men gemiddeld nog zien in de Randstad bij
een heldere hemel?
- 1000
- 500
- 100
- 10
3. Welk land heeft de rijkswegen het meest verlicht?
- België
- Nederland
- Duitsland
- Frankrijk
4. Minder en slimmer verlichten levert flink wat energiebesparing op.
Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.300 kWh elektriciteit per jaar.
Welk deel gaat op aan verlichting?
- 60%
- 30%
- 15%
- 5%
5. Te veel kunstlicht onderdrukt de natuurlijke productie van:
- vitamine K
- melatonine
- thyroxine
- cytokine
6. Wat is de donkerste provincie van Nederland?
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- Flevoland
- Drenthe
- Groningen
- Fryslân
7. Welk land heeft als enige in de wereld wetgeving voor lichthinder?
- Nederland
- België
- Tsjechië
- Japan
8. Verlichte booreilanden op zee verstoren de vogeltrek. In welke
kleur verandert de NAM de verlichting om deze verstoring te
verminderen?
- rood
- infrarood
- groen
- blauw
9. In Duitsland gaat men spaarzamer om met openbare verlichting op
wegen. In vergelijking met Nederland en België vallen er in
Duitsland:
- meer verkeersdoden
- minder verkeersdoden
10. Wanneer wordt de “Nacht van de nacht” in Nederland
georganiseerd in 2005?
- 22 september
- 29 oktober
- 21 december
- 31 december
Antwoorden op pagina 32.
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VOLKOMEN ONBELANGRIJK?
Het is u misschien ontgaan maar de afgelopen periode zijn er, op
basis van feiten, rapporten verschenen over de toestand van de
aarde. Het ziet er kortweg gezegd donker uit. Ontbossing en erosie,
klimaatverandering, zeespiegelstijging, gletsjers die in ijltempo
afsmelten, ongezonde luchtkwaliteit en ga zo maar door. Verder
raken de energievoorraden op en blijft de wereldbevolking maar
groeien. Leuk is het voor zo’n 2,5 miljard Chinezen en Indiërs dat ze
in sneltempo een zelfde levensstandaard gaan krijgen als de
westerse culturen, met als consequentie dezelfde grondstof- en
energiebehoefte. Het verbijsterende was dat deze bewezen
veranderingen, zelfs in kwaliteitskranten, ergens op pagina 3 of zo,
met een berichtje werden afgedaan! Ondertussen gaan de
ontwikkelingen door en lezen we dat in één jaar tijd een oppervlakte
aan Amazonewouden is verdwenen zo groot als de helft van
Nederland!
Verlammende berichten
Bent u er nog? Het zijn “verlammende” berichten. Heeft de natuur
beschermen nog zin, zult u begrijpelijkerwijs denken als u dit leest.
Ja, wij weten dat er ook in Nederland al een hoop ten goede is gekeerd.
De lucht- en waterkwaliteit is verbeterd. De ontbossing is gestopt.
We durven in Nederland al aan natuurontwikkeling te denken als we
hoogwater willen bestrijden. We denken als maatschappij steeds vaker
vanuit natuurlijke processen in plaats van slechts alleen de voor de mens
lastige gevolgen van een probleem te bestrijden. Dus is er een
Ecologische Hoofdstructuur aangewezen, “Ontsnipperingsbeleid”
uitgewerkt en zijn “Ruimte voor de rivier” en de Habitatrichtlijn in de wet
verankerd. Verder is er op het milieuvlak een heel netwerk van normen
en regels ontwikkeld. Begrijpelijkerwijs een gruwel voor de mensen die
er vanuit hun werk gevolgen van ondervinden. Maar voor het bereiken
van de doelen [het behoud van een fatsoenlijke kwaliteit van de
leefomgeving] de enige redding.Ook op dit vlak heeft de mens, in zijn
onbegrensde behoefte aan groei, regels nodig. Het is een vorm van
beschaving. Wij zijn dan als natuurbeschermers voor velen weliswaar de
“kwaaie pier” maar wie kan het ons kwalijk nemen dat we opkomen voor
de kwaliteit van leefomgeving.
Andere geluiden
Gelukkig horen we ook vaak andere geluiden. De directeur van één van
de bedrijven uit de Stichting Robur, bedrijven voor Het Limburg
Landschap, bracht het goed onder woorden. Hij zei: “Als je ons onze
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gang laat gaan, staat in no-time Limburg vol industrieterreinen, woonwijken en infrastructuur. Het is goed dat er een club is als Het Limburgs
Landschap die ons met de neus op de feiten drukt.”
Samen moeten we het leefbaar houden en wegen zoeken om de
kwaliteit van de leefomgeving en de economie met elkaar om te laten
gaan. Dat vraagt keuzes op basis van feiten. En dus gaan wij, zo u zult
begrijpen, nog even door met onze boodschap ook al komt sommigen
dat niet goed uit. Wij willen graag de komende generatie meer
meegeven dan een goedgevulde aandelenportefeuille. Alleen als wij in
het rijke westen laten zien dat wij de consequenties van lange termijn
oplossingen dragen, zal de rest van de wereld daar mogelijk een
voorbeeld aan nemen. Dat lijkt ons voor de mensheid als geheel geen
slechte richting.
Aldus een bericht uit het Limburgs Landschap dat mijns inziens exact
past binnen de visie en doelstellingen van het IVN.
Ook het IVN draagt immers bij aan een duurzame samenleving door
mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Dit gebeurt vaak
door activiteiten te organiseren op lokaal gebied. Juist daar kunnen wij
de basis leggen voor een duurzame samenleving en zo een bijdrage
leveren aan het verbeteren en behouden van de kwaliteit van de
leefomgeving. Door te netwerken, banden te onderhouden en samen te
werken met gemeente, zusterorganisaties en andere natuur- en
milieuplatforms kunnen we onze bijdrage wat breder trekken en ook
provinciaal, nationaal en zelfs mondiaal een, weliswaar kleine, maar toch
zo belangrijke bijdrage leveren. En dat kan alleen met uw hulp; want de
maatschappij dat zijn we zelf. Probeer daarom uw vrienden, buren of
kennissen over te halen om (actief) lid te worden van onze vereniging en
zo een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Jean Slijpen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Vorig jaar al schreef ik in een artikel over de Leeuwerik, dat die de status
van bedreigde vogelsoort heeft gekregen. In het tijdschrift Vogels van de
Vogelbescherming Nederland (lente-editie 2005) schenkt men er ook
aandacht aan en men gaat een actieplan ontwerpen. Het wordt een
breed actieplan dat niet alleen de Veldleeuwerik betreft maar waar ook
andere 'boerenvogels' baat bij hebben.

In diezelfde editie van Vogels staat beschreven dat de broedende vader
Keizerpinguin al voor de voedselvoorziening van zijn jong zorgt; let wel:
zijn nog in het ei verblijvende jong! De vader kan gegeten voedsel tot
drie weken lang in zijn maag bewaren zonder dat het voedsel wegrot.
Tegen de tijd dat het jong uit het ei komt kan het namelijk gebeuren, dat
de moeder nog niet terug is van de jacht en dan heeft de vader voedsel
in 'voorraad'. Hoe kan dat voedsel bewaard blijven? Dat gebeurt dankzij
bepaalde antibacteriële stoffen in het maagdarmkanaal en door het
onderdrukken van de productie van maagzuur.
De Canadese onderzoeker Louis Lefebvre heeft een IQ-test voor vogels
ontworpen. Op basis van rapporten van veldstudies ontwierp hij een
index om vogels te kunnen classificeren. Voorbeelden van criteria zijn
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het foerageergedrag en ook de vernieuwende manier waarop vogels
oplossingen voor voedsel-schaarste bedenken.
Wat blijkt? Zwarte kraaien en gaaien scoren het hoogst. Op de tweede
plaats komen de valken, gevolgd door haviken, reigers en spechten. Van
kraaiachtigen hadden we dat vermoeden al en dat de reiger
alternatieven voor voedselschaarste kan bedenken, werd dit jaar weer
bevestigd door zijn bezoek aan mijn vijver.
We weten dat er in de stadsgebieden Den Haag en Amsterdam
regelmatig Halsbandparkieten zijn waargenomen. De eerste exemplaren
zag men al 35 jaar geleden. Het betrof ontsnapte en losgelaten
exemplaren. Stichting Sovon heeft er een onderzoek aan gewijd.
Tellingen geven aan, dat er inmiddels zo'n 5400 in het wild in Nederland
rondvliegen. Soms zie je ze met honderden op een slaapplek bij elkaar.
Leuk, maar niet altijd: ze zijn agressief en ze verdrijven o.a. spechten
van hun nestelplek; zij kunnen immers elke holte ook goed gebruiken.
We schrikken allemaal wel een paar keer per week op vanwege de
knalpartijen op het vliegveld om de vogels van de startbaan te verjagen.
Op de luchthaven van Montpellier in Zuid-Frankrijk heeft men
geëxperimenteerd met laserstralen. Een 20 cm. brede groene straal
beweegt 24 uur per dag over de banen heen en weer. De vogels
schrikken ervan met als voordeel dat vogels er niet aan wennen. Er heeft
zich tijdens de proefperiode geen aanvaring tussen een vogel en een
vliegtuig voorgedaan, terwijl dat voorheen regelmatig gebeurde.
Een oplossing voor onze luchthaven??
Tot slot: de Kerkuil is weer gemeld. Hij houdt zich op in een van de door
het IVN-Ulestraten geplaatste kasten bij een boerderij buiten de
bebouwde kom. Sjiek toch?
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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ZWARE KOST
Het duurt gemiddeld zestig jaar voordat een grove den met een diameter
van 30 centimeter volledig is verteerd. Een beuk is sneller verdwenen.
Na dertig jaar is een beuk met een doorsnee van zestig centimeter weg.
Volgroeide eikenbomen zijn voor de natuur zware kost; dat duurt
gemiddeld 80 jaar! Van een gestorven boom worden de voedselrijke
delen zoals bast en cambiumlaag, dat is het voortdurend aangroeiend
weefsel tussen bast en hout, het eerste afgebroken. Vervolgens wordt
het spinthout en het kernhout aangetast. De schors is het moeilijkst te
verteren deel van een boom.
Uit “Grasduinen”

Antwoorden quiz “Laat het Donker Donker”
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10

Belichting tuinbouwkassen.
Gemiddeld zijn nog 100 sterren te zien in de Randstad.
België heeft 90% van de rijkswegen verlicht.
15% van de elektriciteit in een huishouden gaat op aan
verlichting.
Melatonine (slaaphormoon) wordt onderdrukt door te veel
kunstlicht.
Fryslân is de donkerste provincie in Nederland.
Tsjechië kent nationale wetgeving over lichthinder.
De NAM is voornemens het licht op booreilanden in groen te
veranderen.
In Duitsland vallen er minder doden in het verkeer, terwijl de
wegen minder verlicht zijn.
De “Nacht van de nacht” is op 29 oktober 2005.
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JEUGDGROEP IVN MEERSSEN-ULESTRATEN
PROGRAMMA 2005-2006
10 september 2005
Bezoek Molen Kasteel Elsloo
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
8 oktober 2005
Herfstaktiviteit: paddestoelen/spinnen
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
12 november 2005
Speurtocht omgeving Meerssen
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
10 december 2005
Proefjes doen en speurtocht
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
14 januari 2006
Spoorzoeken. We gaan op zoek naar sporen van dieren.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
11 februari 2006
Nestkastjes maken
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
11 maart 2006
Bezoek kinderboerderij Born
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
8 april 2006
Bezoek aan fruitteler
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
13 mei 2006
Hutten bouwen in de Dellen te Meerssen
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
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10 juni 2006
Einde van het seizoen
Bezoek aan kinderboerderij Huize Maasveld
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
Voor vragen: Leo Teheux 043-3648312 en Jeanne Lam 043-3649012
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 18 sept.:

Excursie “B(l)oeiende Bermen”

Zondag 25 sept.:

Vogelexcursie Najaarstrek

Zondag 2 okt.:

Herfstwandeling Vijlen

Woensdag 5 okt.:

Diapresentatie “Paddestoelen”

Zaterdag 29 okt.:

Wandeling “De nacht van de nacht”

Woensdag 2 nov.:

Diapresentatie “De Limburgse
Hoogstamboomgaarden”

Woensdag 7 dec.:

Avondwandeling “Bij nacht en ontij”

Maandag 26 dec.:

Oudejaarswandeling (2e Kerstdag)

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)
Voor vragen en/of overlast van vleermuizen

Meldpunt openbare werken gemeente Meerssen
Voor dringende storingen dag en nacht bereikbaar

Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
Bel bij overlast vliegtuiglawaai M.A.A. en AWAC’s
Ma t/m vrij 9.00 – 14.00 uur, buiten deze tijden inspreken
op het antwoordapparaat (zelfde nummer)

043 - 3661778

043 - 3661888

0800 - 0341

043 - 3652020

Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid
(dag en nacht):
Bel bij verstoring en aantasting van flora en fauna

043 - 3216830

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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