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VAN DE BESTUURSTAFEL
Als het Lentenummer van onze Haamsjeut verschijnt denken de meeste
onder ons aan de natuur, die langzaam weer ontwaakt na een toch wel
kwakkelende winter. Narcissen, krokussen etc, komen te voorschijn.
Vogels laten zich weer horen. Op 2 februari j.l. hoorde ik zelfs de eerste
merels fluiten.
Onze jaarvergadering verliep weer in een uitstekende sfeer. Bestuur en
penningmeester incluis werden gedechargeerd omtrent beleid en
financiën. Dit jaar konden wij voor het eerst jubilarissen huldigen. Deze
ontvingen de IVN-speld voor 25 jaren lidmaatschap. Er werd
gememoreerd dat zij allen grote verdiensten hadden voor onze IVNafdeling en hier de basis van vormden.

Wij mogen ons verheugen in een grotere opkomst tijdens wandelingen,
excursies, dialezingen etc. De wandeling in het Bunderbos trok liefst 52
personen en de Eindejaars-wandeling zelfs 122 personen!!
Het bezoek aan champignonkwekerij Schrama (22 personen) was door de
goede uitleg een succes. Onze dank hiervoor aan de fam. Schrama. Ook
de lezingen betreffende “De Geul” en de Cactussen werden druk bezocht
en vielen goed in de smaak.
In ons jubileumjaar hebben wij diverse items op het programma staan.
Op 24 april hebben wij een grote tentoonstelling in de Tiendschuur van
Huize Vliek. De diverse werkgroepen zullen zich dan presenteren, evenals
de imkers.
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Verder hebben wij die dag een valkenier die zich binnen presenteert met
een stand en buiten demonstraties zal geven met enkele roofvogels, als
de weersomstandigheden het toelaten. Ook wordt die dag een
“kabouterpad” uitgezet voor de jeugd en een wandeling door het park.
Verder zal een film vertoond worden over Ulestraten in 1967. In een
andere hoek vindt men dia’s etc.
Op 12 juni maakt onze afdeling een uitstapje naar Gaya, het nieuw
geopende dierenthemapark in Landgraaf. Voor leden en hun inwonende
gezinsleden zal een sterk gereduceerde prijs gelden, n.l. € 7,-- per
persoon. De bus(sen) zullen voor rekening van de afdeling zijn.
Geschokt vernamen wij dat de
Gemeente Meerssen haar
onkruidbeleid wil wijzigen door weer
de gifspuit te gaan hanteren. De
klok wordt dan weer teruggedraaid.
De twee IVN-afdelingen Meerssen
en Ulestraten, alsook
Milieudefensie en Waterschap Roer
en Overmaas hebben reeds
gereageerd. Het woord is nu aan de
Gemeenteraad. Wij wachten af!
Zien wij u weer op onze
verenigingsavond, de eerste
woensdag van de maand?
Zien wij u ook weer op onze
cursussen, wandelingen en andere
activiteiten? Geniet van de lente.
Tot ziens en horens in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut.

Namens het bestuur,
Frans Passier, Voorzitter.
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Bezoek aan het champignonbedrijf van de familie Schrama
Op 2 februari j.l. bezocht onze IVN afdeling het bedrijf van Danny en
Marco Schrama te Schietecoven, waar in vijf grote cellen de mooie witte
champignons worden gekweekt.
Danny heeft ons het totale productieproces vanaf het binnenbrengen van
de geprepareerde paardenmest tot en met de pluk uitgelegd en ook laten
zien. Wij mochten ook in de cellen zelf komen. In deze cellen konden wij
de verschillende stadia waarnemen waarin de champignons verkeerden,
alleen dit was al een bijzonder spektakel!
Wij waren ook onder de indruk van de hoeveelheid voorzieningen en
maatregelen die allemaal getroffen moeten worden om tot een rendabele
productie te kunnen komen. De concurrentie op Europees niveau is groot,
maar vakkennis, liefde voor het vak en niet te vergeten een 35-jarige
ervaring met de champignonteelt staan er garant voor dat er in
Schietecoven goed en doelmatig wordt geproduceerd!
Wat ons als IVN-ers natuurlijk ook aansprak was de milieubewuste gang
van zaken rondom het productieproces. Door de vele voorzieningen die
er getroffen worden zijn infecties van de teelbedden gelukkig vrij
zeldzaam en hoeven er geen bestrijdingsmiddelen te worden toegepast.
We hebben hier te maken met een natuurproduct waarbij uiterste alertheid
op ziekten e.d. continu geboden blijft.
Het zal voor velen van ons een verrassing zijn geweest te constateren dat
bij Danny en Marco ook andere soorten champignons verkrijgbaar zijn
dan alleen de traditionele soort, namelijk ook o.a. de lichtbruine
kastanjechampignons, de oesterzwam, de anijschampignon en nog
enkele soorten waarvan ik de namen inmiddels vergeten ben, maar die
ook bijzonder goed schijnen te smaken!
Na afloop van de rondgang door het bedrijf werd er in de kantine onder
het genot van koffie, thee en heerlijke zelfgebakken cake nog nagepraat
over het wel en wee van de champignonteelt.
Het IVN-Ulestraten dankt de familie Schrama hartelijk voor hun
uitnodiging, de ontvangst en rondleiding door hun bedrijf en wensen hen
alle goeds toe voor de toekomst!
Wim Ghijsen
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Valkerij
De valkerij is geen sport maar een traditie zegt valkenier Bert Deckx;
deze traditie werd al voor de middeleeuwen bedreven in Azië. Valkerij
is een eeuwenoude jachtmethode waarbij wild in zijn natuurlijke
omgeving middels een "getrainde" roofvogel wordt bejaagd. Ook in
Nederland is de valkerij zeer populair geweest, denk maar aan de
plaatsnaam van het Brabantse Valkenswaard, waar tevens ook een
Valkerijmuseum is te vinden.
Een valkenier was vroeger een man met aanzien die vaak in dienst was
van de adel of mee besliste in rechtszaken. In vroeger tijden werden de
vogels aan de natuur onttrokken. Om heden ten dage een jachtvogel te
mogen gebruiken is men aan strenge wettelijke regelgeving gehouden;
alles is volgens de wet bepaald (cites, dna, enz.).
Tegenwoordig wordt de valkenier vooral te hulp geroepen bij overlast door
vogels in/rond fabriekshallen en oude gebouwen en niet te vergeten rond
de start- en
landingsbanen op
luchthavens.
Wil je meer te
weten te komen
over deze
interessante
traditie en de
gelegenheid
benutten om oog
in oog te staan met
enkele prachtige
Valken en
Havikachtigen,
kom dan op 24 april aanstaande naar Kasteel Vliek waar valkenier
Bert met een vijftal vogels aanwezig zal zijn op de Open Dag ter
gelegenheid van ons 25 jarig bestaan.
Bij geschikt weer zal hij ook enkele vluchtvoorstellingen verzorgen.
Kortom u kunt er alles te weten komen over de valkerij, of het nu gaat om
de conditionering van de vogels, de jachtmethoden, de wetgeving, de
afkomst van de vogels of de ervaringen in de dagelijkse praktijk. Bert die
beroepsvalkenier is, zal gepassioneerd zijn verhaal doen.
Jean Slijpen
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25 JAREN VOGELWAARNEMINGEN: ULESTRATEN
IVN-Ulestraten bestaat 25 jaar; de Werkgroep Vogels van IVNUlestraten bestaat dientengevolge ook 25 jaar. We hebben vanaf het
begin bijgehouden hoeveel verschillende soorten vogels er zijn
waargenomen. We hebben een lijst aangelegd met vogelsoorten, die
waargenomen zijn in en rondom Ulestraten. Welke criteria we
aanleggen, zal ik straks aangeven en ook zal ik uitleggen welke
vogels het in een jaarronde betreft.
Laatst werden er vragen gesteld of die lijst nog bestaat. Ja, die lijst is
er nog steeds en is onlangs nog aangevuld met een tweetal nieuw
waargenomen vogelsoorten. Daarom leek het me goed om na 25
jaren de balans op te maken en dat doe ik bij deze.
De lijst in de loop van de 25 jaren
De eerste lijst werd gepubliceerd in D'n Haamsjeut van 1980 en haalde
het aantal van 76 verschillende vogelsoorten. We vonden dat al een
respectabel aantal, want die lijst was opgebouwd gedurende de excursies
van ongeveer één jaar tijd. In dat artikel stelde ik al, dat het niet bij die 76
soorten zou blijven en dat is dan ook gebleken.
In 1983 werd de bijgewerkte lijst opnieuw geplaatst. We kwamen toen aan
het aantal van 88 verschillende vogelsoorten.
In 1991 stond er weer een aangevulde lijst in D'n Haamsjeut en die haalde
het respectabele aantal van 99 soorten. Het was hopen op de honderdste
soort en die werd dan ook snel gehaald, want enkele maanden later werd
de Nachtegaal gesignaleerd door Martha Janssen.
Daarna is, bij mijn weten, de lijst niet meer gepubliceerd. Wel heeft
ondergetekende de lijst bijgehouden en in D'n Haamsjeut melding
gemaakt van die waarnemingen. Onlangs zijn nog gemeld de Houtsnip en
de Ruigpootbuizerd.
Even terzijde: in 1991 zijn die twee vogelsoorten ook al eens gemeld,
maar omdat we niet voor 100% zeker waren, zijn ze toen niet op de lijst
geplaatst. We willen er geen visserslatijn van maken.
Dus: we plaatsen nu, in 2005, de nieuwe, aangevulde lijst met maar liefst
107 waargenomen, verschillende vogelsoorten in een tijdsbestek van 25
jaren.
Opmerkingen bij de lijst.
 Zoals wel eens in een eerder artikel is aangegeven, houden zich niet
alle vogels gedurende het gehele jaar in Ulestraten op. Er zijn vogels,
die het gehele jaar aanwezig zijn, of alleen gedurende de zomer of
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winter en er zijn vogels bij, die zich hier in het geheel niet ophouden,
maar overtrekken. In vogeltermen praten we van standvogels,
jaarvogels, zomer- en wintergasten en als laatste groep de
doortrekkers.
 Een vogel wordt pas op de lijst gezet als we er zeker van zijn, dat het
om een juiste waarneming gaat. Zie bovenstaande opmerkingen
betreffende de Houtsnip en de Ruigpootbuizerd. Als we dit gegeven
niet respecteren, maken we onszelf belachelijk.
 Er zullen de komende jaren niet meer zoveel soorten bijkomen. Het
'gewone grut' is al in de beginfase van de periode genoteerd en de
laatste soorten zijn bijzondere soorten, die zich slechts sporadisch
ophouden in onze contreien.

Dan plaatsen we bij deze de lijst 1980-2005. We hebben inmiddels een
aantal van 107 waargenomen vogelsoorten gehaald. Dat bewijst dat
Ulestraten over een goed aantal afwisselende biotopen beschikt. We
hebben: bos, weide, akkers, water, bebouwde kom en verlerlei
overgangsgebieden binnen loopbereik en dat is de oorzaak van een
gevarieerde lijst van vogelsoorten.
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En dan te bedenken, dat een gemiddelde Nederlander niet verder komt
dan het opnoemen van zo'n 15 vogelsoorten. En dat valt dan ook nog
mee, want het verhaal gaat dat de gemiddelde Amsterdammer niet verder
komt dan een 'sijs' en een 'drijfsijs': vogels, die in de lucht vliegen of zich
op het water ophouden.
Bij de Cursus Vogels van het IVN-Ulestraten boekten we het resultaat, dat
de gemiddelde cursist tegen de 55 vogelsoorten kon herkennen. Niet mis
dus!
Lijst van waarnemingen van vogelsoorten.
(Gebied Ulestraten en omgeving: 1980-2005)
Aalscholvers:
Bleshoenders:
Klevers:
Kruipers:
Buizerden:
Duiven:
Eenden:
Gierzwaluwen:
Gorzen:
Heggemussen:
Hoenders:
Kiekendieven:
Koekoeken:
Kraaien:
Kraanvogels:
Kwikstaarten:
Leeuweriken:
Lijsters:
Meeuwen:
Mezen:
Mussen:
Nachtegalen:
Ooievaars:
Piepers:
Reigers:
Roodborst:
Roodstaarten:
Spechten:
Spreeuwen:

Aalscholver
Meerkoet, Waterhoen
Boomklever
Boomkruiper
Buizerd, Ruigpootbuizerd
Holenduif, Houtduif, Tortelduif, Turkse Tortel
Wilde Eend
Gierzwaluw
Geelgors, Grauwe Gors, Rietgors
Heggemus
Fazant, Patrijs
Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief
Koekoek
Ekster, Kauw, Roek, Vlaamse Gaai, Zwarte Kraai
Kraanvogel
Grote Gele Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart
Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Veldleeuwerik
Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Grote Lijster, Zanglijster
Kokmeeuw, Zilvermeeuw
Glanskopmees, Kuifmees, Koolmees, Matkopmees,
Pimpelmees, Staartmees, Zwarte Mees
Huismus, Ringmus
Nachtegaal
Ooievaar
Graspieper
Blauwe Reiger
Roodborst
Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart
Draaihals, Kleine Bonte Specht, Groene Specht, Grote
Bonte Specht, Zwarte Specht
Spreeuw
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Steltlopers:
Tapuiten:
Uilen:
Haviken:
Vinken:

Houtsnip, Kievit
Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit
Bosuil, Ransuil, Steenuil
Havik, Sperwer
Appelvink, Barmsijs, Europese Kanarie, Groenling,
Keep, Kneu, Kruisbek, Putter, Sijs, Vink
Winterkoning:
Winterkoning
Zangers:
Braamsluiper, Fitis, Fluiter, Goudhaantje, Grasmus,
Spotvogel, Tjiftjaf, Sprinkhaanrietzanger, Tuinfluiter,
Zwartkop
Valken:
Boomvalk, Roodpootvalk, Smelleken, Torenvalk
Vliegenvangers: Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger
Wespendief:
Wespendief
Wielewaal:
Wielewaal
Wouwen:
Rode Wouw, Zwarte Wouw
Zwaluwen:
Boerenzwaluw, Huiszwaluw
IJsvogels:
IJsvogel
In totaal: 107 verschillende soorten vogels.
Bijgewerkt: januari 2005
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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MOSEIK EN EIKENGAL
In D'n Haamsjeut van winter 2004 stond een interessant stuk van Jan van
Dingenen over de "knoppergal" op de eikels van de zomereik. Die heb ik
vorig jaar massaal gezien in Randwyck, maar ook op mijn vaste woonwerk-route via de Molenweg langs de rand van de stad. Die gal heeft
volgens de informatie van Jan ook een moseik nodig voor de generatie in
de andere helft van het jaar om het jaar rond te komen. Jan
veronderstelde dat de moseik die hij op de Pietersberg was
tegengekomen eventueel verantwoordelijk was voor de gallen op de
eikels tot in Amby.
In november liep ik met de natuurkenner Walther van der Coelen van
Rothem via de Heideweg omhoog naar de Ambyerhei (of Dellen). Meteen
vooraan in het bos aan de rechterkant wees Walther mij op de moseik die
daar stond. Toen kon ik het verhaal vertellen van de gal op de knoppen
van de zomereik. En inderdaad, iets verder vond ik bij zomereiken aan de
rand van het bos de restanten van die gallen.
Ik ben benieuwd of de gallen er dit jaar weer zijn.
Wim Derks
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Wonderlijke wetenswaardigheden
Het project Park Overbunde/Dennenberg
De naam Klooster Overbunde roept bij menigeen van de naoorlogse
generatie nog nare herinneringen op. Dit was namelijk de plaats waar
men de pupillen z.g. “alles leerde eten”. Dit gebeurde niet altijd even
zachtzinnig en bovendien was het voor menig kind de eerste keer dat
het in aanraking kwam met de boze buitenwereld en met een andere
cultuur. De kloosterlingen zullen ongetwijfeld het beste hebben
voorgehad met de aan hun zorg toevertrouwde kinderen, maar we
moeten niet vergeten dat er vlak na de oorlog andere waarden en
normen golden dan nu.
De parkachtige omgeving waarin de kinderen werden opgevangen
was in elk geval vrij idyllisch, maar toen het klooster zijn functie
verloor en de zusters wegtrokken verloor ook de omgeving mettertijd
haar schoonheid.
Na meer dan 15 jaar verval en achteruitgang van zowel klooster als park
kwam het geheel in beeld als mogelijk woongebied, waarbij het park in ere
zou worden hersteld en de gebouwen zouden worden gerestaureerd met
een aangepaste functie.
Het hele project had uiteraard heel wat voeten in de aarde want tal van
aspecten kwamen aan de orde die Natuur, Milieu en Landschap betroffen.
Uiteindelijk werd er een voorlichtingsavond gehouden voor alle
belanghebbenden en ook een werkbezoek aan de locatie zelf.
Op verzoek van de voorzitter van de Stichting Dassenwerkgroep Limburg
(SDL) heeft ondergetekende deelgenomen aan dit werkbezoek,
aangezien het gebied, waarbinnen het project Overbunde/Dennenberg
valt, een migratie- en foerageergebied is van de das.
De wandeling door het gebied stond onder leiding van de wethouder
Ummels (o.a. Milieu) en de directeur Groenplanning,van de Mortel,
gesecondeerd door 2 biologen van resp. Groenplanning en Waterschap
Roer en Overmaas.
Het werkbezoek was in feite een vervolg op de voorlichtingsavond die het
gemeentebestuur had georganiseerd op 8-12-2004 en was bedoeld om
op locatie nog meer duidelijkheid te kunnen geven m.b.t. de voorgenomen
plannen.
>Verslag werkbezoek aan Park Overbunde/Denneberg op 18-12-2004
voor de Stichting Dassenwerkgroep Limburg.<
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Het betreffende klooster en bijbehorend park is door de zusters
Franciscanessen in 1982 verlaten en sindsdien heeft de natuur in het park
vrijelijk haar gang kunnen gaan, hetgeen geresulteerd heeft in het
ontstaan van nieuwe stukjes natuur, maar ook van afbraak van natuur- en
cultuurhistorische elementen zoals de beukenlaan, de kastanjelaan, de
lindelaan en niet te vergeten de z.g. berceau die gevormd wordt door
kornoelje. Deze vrije natuurontwikkeling heeft ook nog geleid tot een vrij
eenzijdige samenstelling van de nieuwe natuur, te weten, veel bramen,
brandnetels, vlier en wilgen, die door hun massaliteit niet bijdragen aan
een gezond en gevarieerd bos waar plaats is voor een gevarieerde flora
en fauna.

Grootschalige bossen zoals die o.a. beheerd worden door SBB waarbij zo
weinig mogelijk wordt ingegrepen in de ontwikkeling van deze bossen kan
men niet zonder meer vergelijken met het kleinschalige gebied van
Overbunde/Dennenberg.
Een kleinschalig bos, en zeker een bos vlak bij een woonkern, zal meer
belopen en ‘beleefd’ worden dan een verder afgelegen grootschaliger bos,
dus zal er ook een verschil zijn in inrichting, onderhoud en beheer ervan.
Men denke hierbij vooral aan de toegankelijkheid van het gebied, het
aantal voetpaden, de variatie in het gebied, de veiligheid, de
rustmogelijkheden, de uitkijkmogelijkheden enz.
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Door de voorgestelde maatregelen uit te voeren zullen enerzijds spontaan
ontwikkelde natuurgebiedjes moeten verdwijnen. Anderzijds moet er óók
geconstateerd worden dat er een verrijking van de natuur plaats heeft o.a.
doordat veel rekening is gehouden met de reeds aanwezige
oorspronkelijke natuur en dat er een geschikt biotoop wordt gecreëerd
voor amfibieën, dat oppervlaktewater wordt gebufferd en dat dit langzaam
wordt afgegeven middels cascades. Daardoor krijgt het water de
gelegenheid in de bodem te dringen, hetgeen vooral invloed zal hebben
op de ontwikkeling van waterminnende flora en fauna. Omdat ook het
droge gedeelte van het bos/park anders wordt ingericht zullen vooral hier
de droogteminnende planten en insecten zich thuis gaan voelen.
Bovendien zal een gedeelte van het park begraasd, en dus beheerd, gaan
worden door schapen hetgeen weer bijdraagt tot een verdere natuurlijke
opwaardering van het gebied.
Voor wat betreft de das zal het voor hem in de toekomst wat drukker gaan
worden in het onderhavige gebied, maar gezien hij een nachtdier is zal hij
daar waarschijnlijk minimaal hinder van ondervinden. Daar tegenover
staat dat zijn foerageergebied er niet op achteruit gaat, door de toename
van de variatie in het gebied zal hij meer en gemakkelijker iets vinden wat
van zijn gading is. Vooral als voldaan wordt aan ons (SDL) verzoek om
meerdere (verschillende) vruchtdragende bomen in te passen in het
gebied.
Er zijn uiteraard nog tal van interessante facetten m.b.t. dit gebied aan de
orde geweest, maar deze vallen buiten de intentie van dit verslag.
Conclusie
De natuurwaarden van het gebied Park Overbunde/Dennenberg zullen
mijns inziens wel veranderen maar niet in negatieve zin. Natuurlijk is het
zo dat elk stukje groen dat verdwijnt in principe een verarming is van de
omgeving. Een stuk groen dat verandert hoeft niet te leiden tot verarming
en in het onderhavige geval kan men op langere termijn wellicht spreken
van een verrijking, gezien de ingebrachte variatie van de natuur in het
gebied. Variatie aanbrengen in de natuur resulteert in het algemeen als
een verrijking ervan. Zie hiervoor de bermen binnen de gemeente
Meersen die als gevolg van een goed maaibeleid qua flora momenteel
zeer gevarieerd zijn en daardoor dan ook bloeien als nooit te voren!
Bovendien is toegezegd dat door de nog ingebrachte en meestal goed
onderbouwde kritiek op het project nog aanvullingen c.q. verbeteringen
mogelijk zijn.
Een goed functionerend gemeentebestuur heeft recht op eerlijke
kritiek van de inwoners en andere betrokkenen en zal voor een
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volgend project zeker inspiratie putten uit geuite kritiek en de
daaraan verbonden betrokkenheid.
Namens de Stichting Dassenwerkgroep Limburg,
Wim Ghijsen.
PS
1) Bij het einde van de wandeling kwamen de aanwezigen vanzelf uit bij
de ecologische verbinding van Vliekerbos en Kalverbos naar het Maasdal.
Met name vanaf de A2 in oostelijke richting is deze verbinding erg smal en
dus uiterst kwetsbaar. Dit werd nog eens duidelijk zichtbaar tijdens het
einde van het bezoek aan het project Overbunde/Dennenberg. In de
komende tijd zullen er door de enkele natuur- en milieuorganisaties
inventarisaties worden uitgevoerd en zullen aanbevelingen en suggesties
aan het gemeentebestuur worden aangeboden om deze belangrijke
verbindingszone minder kwetsbaar, voor o.a. zoogdieren, te maken.
2) Als IVN-watergids heb ik ook
gewezen op het gegalvaniseerd
rooster dat men van plan is te
leggen op de bak van de
zandvanger in het droogdal bij het
park. Uit esthetisch oogpunt is het
beter dat een dergelijk rooster een
donkere kleur krijgt, maar het
belangrijkste is dat de afgifte van
het metaal zink wordt verhinderd
indien dit rooster voorzien wordt
van een duurzame (donkere)
coating. Ons oppervlaktewater
wordt verontreinigd vanwege de
bekende oorzaken, maar óók door
z.g. diffuse bronnen. Het oplossen
van zink in het regenwater is een
van die diffuse bronnen.
De aanwezige bioloog van Roer en
Overmaas was daarmee akkoord
en zal de boodschap overbrengen.
Hopelijk gaat dit ook gebeuren
voor andere afdekroosters van
Roer en Overmaas.
Wim Ghijsen
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VOORDE
Om beken hun natuurlijk karakter terug te geven en om minder
hindernissen te hebben voor het leven in beken vervangt het
Waterschap overkluizingen met buizen door voorden. Als ik daarover
praat blijken veel mensen het woord "voorde" niet te kennen. Het
betekent doorwaadbare plaats.
Toen wij in Wales op een binnenweg reden stond daar een
waarschuwingsbord met "Ford" (of een woord dat daarop leek). We
kwamen inderdaad uit bij een voorde. Volgens het etymologisch
woordenboek van Van Dale (dat ik met Kerstmis van de zoon heb
gekregen) is "voorde" een Indo-europees of Germaans woord voor
doorwaadbare plaats. Het woord komt nog voor in diverse talen die uit het
Indo-europees of Germaans zijn voortgekomen.
De geografische namen Coevorden, Oxford en Ochsenfort betekenen
allemaal een plaats waar de runderen het water kunnen oversteken.
Verder vormt het woord
onderdeel van Amersfoort
(doorwaadbare plaats door de
Ames nu Eem) en Vilvoorde.
Het Indo-europees woord
"voord" heeft weer een
samenhang met het latijnse
"porta", de oorsprong van ons
woord "poort", doorgang in
muur.
Er komen dus steeds meer
voorden in onze omgeving
zoals nu al bij de Klein
Berhemmerweg in de
Vliekerwaterlossing in
Ulestraten en in de beek die
je passeert als je vanaf Raar
de Hetjensweg afdaalt. In de
Gulp en Geul zijn ook nog
altijd een aantal oude
voorden.
Wim Derks

16

GEBLEEKTE GROENTE
In onze omgeving was het voor de mensen vele eeuwen lang een
groot probleem om de winter te overleven. Er groeit buiten
nauwelijks iets en het bewaren van producten uit de zomer is zonder
koelkast en diepvries ook niet eenvoudig. We realiseren het ons
zelden, maar veel producten uit de supermarkt zijn ontstaan uit
pogingen van onze voorouders om producten te beschermen tegen
bederf. Daarnaast had men behoefte aan verse groente en
waarschijnlijk zijn op die manier de gebleekte groentesoorten
ontstaan.
Bewaren zonder diepvries
Jam is ontstaan uit het inleggen van vruchten in suiker, bij augurken gaf
azijn betere resultaten, vlees werd ingelegd in vet en dat heet nu worst.
Vruchten werden ook wel gedroogd en de gedroogde appeltjes en
pruimen werden verwerkt in de vlaaien. Vruchten bewaren op alcohol was
ook een mogelijkheid: boerenjongens. Vlees werd gedroogd (ham),
gezouten (spek) of gerookt (rookvlees). Gedroogde kabeljauw heet
stokvis. Gezouten vis kennen we nauwelijks in ons land maar rond de
Middellandse Zee is deze nog steeds populair. Haring werd ingelegd in
zuur of gerookt en heet dan bokking. Gerookte paling en gerookte zalm
kent iedereen. Misschien wel de vreemdste methode komt uit de
Scandinavische landen waar men de zalm met wat kruiden in de grond
begroef. Na een paar dagen is de zalm een stuk lekkerder en heet dan
“gravad lax” of gravlax dat wil zeggen “ingegraven zalm”.
Bij groente zijn er niet zoveel manieren. Bonen en erwten kan men drogen
en granen en uien drogen bijna vanzelf. Aardappels, wortels en dergelijke
waren belangrijk omdat ze relatief gemakkelijk bewaard konden worden
door ze in te kuilen. Boerenkool kan een flink stuk van de winter buiten
blijven en van witte kool kan men zuurkool maken. Snijbonen werden wel
gezouten. Maar veel meer mogelijkheden waren er niet tot aan het begin
van 19e eeuw het bewaren in flessen (de latere weckflessen) werd
uitgevonden om het leger van Napoleon van eten te voorzien.
Verse wintergroente
Bij het bewaren van knollen en wortels zal wel eens iets fout zijn gegaan
waarbij de knol niet ging rotten, maar ging groeien. Meestal is dat
ongewenst omdat de knol dan achteruit gaat, maar een enkele keer levert
het iets bruikbaars op. Een van de eerste groentesoorten die speciaal in
de winter gekweekt werd, was kapucijnerbaard. Ik had er tot voor kort
nooit van gehoord, maar het is een voorloper van witlof. Al in de 17e eeuw
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werd deze groente geteeld door cichorei knollen uit te laten lopen in het
donker.
Groente kweken in het donker is natuurlijk ideaal voor de donkere
wintermaanden. Maar er zijn nog een paar voordelen en die hebben er
voor gezorgd wat wij deze groentesoorten nog steeds eten. Planten die
met te weinig licht groeien hebben een hele sterke lengte groei want de
plant wil zo snel mogelijk naar het licht. Dit betekent dat de stengels
relatief dun en slap blijven met minder hard materiaal erin. En dat heeft
weer als gevolg dat de groente minder lang hoeft te koken of zelfs dat wij
het rauw kunnen eten.
Een nog vreemder effect is dat in het donker gegroeide planten minder
bitter zijn. Heel veel planten maken bittere stoffen om zich te beschermen
tegen vraat door allerlei dieren (waaronder mensen). Het is niet duidelijk
of ze meer licht nodig hebben om deze stoffen te kunnen maken of dat ze
gewoon al hun energie gebruiken om zo snel mogelijk te groeien, maar
deze groenten zijn voor ons smakelijker. Wij vinden meestal minder bittere
groente lekkerder ofschoon er de laatste jaren een trend is om
bijvoorbeeld aan salades wat bittere sla toe te voegen.
Groente kweken in het donker levert zo producten op, die uit bittere
noodzaak zijn geboren maar die wij nu nog steeds eten omdat we het
lekker vinden.
Witlof en kapucijnerbaard
Zoals gezegd worden deze
groeten in het donker
“getrokken” uit de knollen van de
cichorei. Cichorei is afkomstig
uit het gebied rond de
Middellandse Zee, maar kan
zich al eeuwen handhaven in
ons land al kom je het niet zo
vaak tegen. Het is een weinig
opvallende, ijle plant, tot een
meter hoog die heel vaak in de
bermen staat. Cichorei valt pas
op als de bloemen open zijn: ze
zijn niet groot maar ze zijn
prachtig zuiver blauw. Ze zijn
alleen vóór de middag te
bewonderen, daarna sluiten de
bloemen. Cichorei (Cichorium
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intybus) is een broertje van andijvie (Cichorium endivia). Als je andijvie
laat “doorschieten” zodat er bloemen in komen, verschijnen dezelfde
hemelsblauwe bloemen.
Cichorei wordt al vele eeuwen gekweekt. Eerst als geneeskrachtige plant,
later ook als sierplant: door de blauwe bloemen was het een Maria plant.
Wanneer men cichorei of andijvie als groente is gaan kweken is niet
duidelijk, maar het moet vele eeuwen geleden zijn. Waarschijnlijk was
cichorei wel een van de eerste groenten waarbij men het trekken van
groente in het donker heeft toegepast. De eerste kweek was dus de
kapucijnerbaard: een hele, losse soort witlof, meer losse blaadjes dan een
krop. Deze soort wordt nog als specialiteit gekweekt in de mergelgrotten
onder Parijs las ik laatst in een culinair blad. De echte witlof of Brussels lof
dateert van 1846, althans toen werd de eerste witlof aangevoerd op de
markt in Brussel. Volgens de verhalen werd de witlof toevallig ontdekt
door de Schaarbeekse boer, Jan Brammers rond 1830 toen cichorei
wortels in zijn kelder gingen schieten met witte bladeren.
Bleekselderij
Bleekselderij is botanisch dezelfde plant als bladselderij en knolselderij
(Apium graveolens). Selderij komt uit het Middellandse Zeegebied en is
ook al eeuwenoud. Waarschijnlijk is het eerst als medicinale plant en als
keukenkruid gebruikt, zoals er nu nog steeds wat snippers bladselderij
door de soep gaan. Om de stengels als sla te eten, is de smaak eigenlijk
te sterk. Maar rond 1650 ontdekten de tuinders in Frankrijk dat selderij die
laat in de zomer werd gezaaid, laat in de herfst werd geoogst en dan nog
een tijdje in de kelder koel werd bewaard, wel lekker was. Zo’n honderd
jaar was dit de praktijk bij de rijke families in Europa die ’s winters altijd
een partij selderij in de kelder hadden liggen.
Rond 1800 duikt de selderij op in Amerika, waarschijnlijk meegebracht
door emigranten uit Europa. Daar ontstaat een nieuwe teelt waarbij tegen
de stengels van de selderij aarde wordt opgehoogd zodat die geen of
weinig licht krijgen en dus bleker en minder sterk smakend worden.
Eigenlijk is daarmee de bleekselderij geboren. De laatste 50 jaar zijn er
natuurlijk allerlei variëteiten ontwikkeld waaronder een paar “zelfblekende”
soorten die dus niet afgedekt hoeven te worden.
Ik denk dat nu in Europa de bleekselderij meestal gekookt wordt gegeten
en in Amerika rauw. Maar het eten van rauwe bleekselderij is dus van
oorsprong wel Europees: in de salade. Mogelijk is het in Amerika zo
populair geworden door het verhaal dat het verteren van rauwe
bleekselderij meer energie kost dan er in zit: met andere woorden van dit
eten val je af! Of het verhaal waar is weet ik niet.
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Het beroemdste gerecht met rauwe selderij is waarschijnlijk de Waldorf
Salade genoemd naar het Waldorf-Astoria Hotel in New York waar in
1896 de kok Oscar Tschirky dit gerecht introduceerde. De Waldorf salade
bestaat behalve uit bleekselderij o.a. uit appels, noten en mayonaise dus
daar val je zeker niet van af.
Kardoen
Wel eens kardoen gegeten? Ik ook niet, toch vond ik de volgende tekst op
internet: “Dicht bij de ingang van Grotten Zonneberg in Maastricht bevindt
zich een verlaten champignon en kardoenkwekerij. Bij de ingang herinnert
het opschrift “Cardon culture des Champs Elysees – Wintgens” aan de
familie Wintgens die hier rond de Tweede Wereldoorlog kardoen en
champignons teelde.”
Kardoen (Cynara cardunculus) hoort bij de distelfamilie en is nauw
verwant aan de artisjok. Ook kardoen is thuis in het Middellandse
Zeegebied. De plant wordt ca. 1,50 m hoog en heeft grijnszilverige
bladeren die net als bij bleekselderij min of meer vanuit één punt groeien.
De bloem is zeer groot net als bij de artisjok: 10 cm doorsnee is geen
uitzondering. Als de bloem helemaal open is, is het een prachtige dikke
paarse schijf die stikt van de
insecten.
Bij artisjokken eet je de in
feite de bloemknop (voor wie
dit niet geloofd: laat de
artisjok een week mooi recht
op een schoteltje liggen en
de paarse “distelbloemen”
verschijnen tussen de
vlezige bladen). Bij de
kardoen eet je de stengels of
eigenlijk correcter de
hoofdnerf van het blad. Als
de plant vrij groeit, zijn deze
echter te taai en te bitter en dus is men ook hier de plant gaan bleken.
Kweken in een grot is dus een mogelijkheid. Gebruikelijk is tegenwoordig
om de onderste halve meter van de plant te omwikkelen met papier, doek,
folie of iets dergelijks. Commercieel kweken gebeurt niet (meer) in
Nederland of België, wel in Italië en Spanje en in Noord-Afrika. Ik neem
aan dat kardoen daar ook meer gegeten wordt dan hier. Van de kweek in
de Pietersberg heb ik begrepen dat het toen een zeer exclusieve groente
was die vooral met kerst in restaurants werd geserveerd.
Jan van Dingenen
20

DONKER
De donkere dagen van het jaar zijn weer achter de rug. De dagen zijn
al behoorlijk langer geworden. Het ritme van de dag en de nacht, van
het licht en het donker is voor het welbevinden en de gezondheid
van mens en dier van groot belang.
Maar waar is het nog donker? Zijn we bang in het donker? Je zou het
denken als je de nachtelijke verlichtingen ziet. Er zijn tuinen en huizen die
het hele jaar verlicht zijn. Verlichte nachten zijn voor mens en natuur
schadelijk. Je kunt ook steeds minder sterren zien.
Waardeer, maar op zijn minst: respecteer de duisternis. Al houd je daar
zelf niet van, andere mensen en de natuur houden wel van duisternis.
Veel Nederlanders hechten waarde aan behoud van de donkere nachten.
Duisternis en het genieten van de heldere sterrenhemel is een oerwaarde
die we moeten behouden. Het probleem van lichthinder neemt echter
sterk toe. Onderzoek wijst uit dat 90% van de Nederlanders zich wel eens
ergert aan verlichting. Er moet meer bewustwording en meer wetgeving
komen ten aanzien van lichtverontreiniging.
Op 19 januari 2005 is er midden op de Veluwe een conferentie met
avondfestijn georganiseerd met als titel:
"Mooi licht, mooi donker…… in het donker zie je meer"
De organisatie is in handen van de 12 Milieufederaties, Stichting Natuur
en Milieu en RMNO (Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuur-Onderzoek).
Meer informatie op: www.inhetdonkerziejemeer.nl.
Hiermee start een landelijke campagne onder de naam "Laat het donker
donker". In het kader van die campagne is er in de nacht van 29 op 30
oktober, de overgang van de zomertijd naar de wintertijd, een landelijke
actie om die nacht extra donker te laten zijn. Aan overheid, bedrijven,
instellingen en burgers wordt gevraagd om op zijn minst voor enkele uren
alle lichten te doven. Door de Milieufederatie Limburg wordt in deze
provincie nadere invulling gegeven aan de campagne.
Ervaar de donkerte!
Wij willen graag in de nacht van 29 op 30 oktober een nachtelijke
wandeling organiseren waaraan iedereen kan deelnemen. Of misschien
zijn er wel startmogelijkheden in elk kerkdorp van Groot-Meerssen.
Wim en Els Derks
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NIEUWS VAN DE JEUGDGROEP
De Jeugdgroep heeft in januari en februari twee activiteiten gedaan
met als thema ZOOGDIEREN.
In januari werd in een binnenles de jeugd vertrouwd gemaakt met zaken
waaraan je zoogdieren kunt herkennen. Onder deskundige begeleiding
van Hub Snellings werd in groepjes tekst en uitleg gegeven. Niet alleen de
jeugd was geboeid, zelfs de jeugdleiding leerde allerlei nieuwe dingen.
Hub had heel wat dozen met skeletten, uitwerpselen en diereigen zaken
bij zich en aan de hand van boeken en zoekkaarten werd gezocht naar
het juiste zoogdier. Een hele opgave maar de jeugd toonde veel interesse.
Hub had natuurlijk bij elk
onderdeel een boeiend verhaal.
De jeugd luisterde aandachtig. Het
was een hele opgave om de juiste
zoogdieren te herkennen. Maar
toch lukte het iedereen met wat
hulp het juiste zoogdier te
herkennen.
Na de pauze kreeg het thema een
vervolg. Hub had een aantal dia’s
uitgezocht die we gingen bekijken.
Ook dat gedeelte was weer zeer
boeiend. Elke dia met een
verhaal. Al eens een beverrat
gezien van één meter? Een
marter in een schuur? Teveel om
nu op te noemen.
Om 12 uur werd de bijeenkomst
afgesloten en gingen we naar
huis. Maar we verheugden ons al
op de bijeenkomst in februari.
In februari gingen we naar de Dellen,ook weer onder deskundige
begeleiding van Hub Snellings. Nu gingen we in de natuur kijken of we
zoogdieren konden ontdekken. We begonnen en daar zagen we de eerste
zoogdieren al: paarden (konikspaarden). De jeugd werd er op gewezen
dat ze niet aangeraakt mochten worden omdat ze wild zijn. Ze kunnen nl.
bijten.
Onderweg kwamen we veel sporen tegen van allerlei zoogdieren. Ook die
van de mens ontbraken niet. Tussentijds werd natuurlijk van alles verteld
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en het was jammer dat het niet gesneeuwd had omdat je dan nog beter
de sporen kunt herkennen
Natuurlijk kwamen we ook de grote grazers tegen, beter bekend onder de
naam Galloway runderen.
Om 11 uur werd de wandeling onderbroken. We bezochten de Hut in de
Dellen. Hier werd de jeugd in een gezellige sfeer met kaarsen een verhaal
voorgelezen over een varken. Het varken wilde geen varken zijn maar een
ander dier. Maar op het einde van het verhaal was het varkentje toch
maar blij dat het een varken was.
Er werd een sporenboekje uitgereikt en daarna liepen we naar het
Natuurhistorisch museum, ons vertrekpunt en gingen we weer huiswaarts.
Twee zeer leerzame en leuke activiteiten van de Jeugdgroep die
inmiddels door ongeveer 15 jeugdleden worden bijgewoond. We hopen de
rest van het jaar ook interessante activiteiten te kunnen brengen. Dat zal
ook wel lukken. Het is een prettige enthousiaste groep. Op naar de
volgende activiteiten.
Leo Teheux,
Jeugdgroep IVN
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GENOEG is GENOEG
In Nederland komen steeds meer groeperingen die op een sobere
manier willen gaan leven. "Genoeg is genoeg" is hun motto. We
leven inderdaad in een welvaartsstaat.
Een voorbeeld. Als we alle tijd eens op zouden tellen die we nodig hebben
voor het maken van keuzes dan zouden we daar versteld bijstaan. Welk
soort brood zullen we nu eens kiezen? Welke soort muesli? Welke
vakantie gaan we boeken. Welke pizza? Welke broek? Welke
tentoonstelling gaan we bezoeken etc. etc.
Als je je beperkt tot de aanschaf van dingen die je echt nodig hebt; dan
hou je tijd over. Tijd voor jezelf, voor anderen, voor verenigingen etc. Ze
maken er ook een 'sport" van om zuinig te leven. Ze geven eigen
tijdschriften uit enz.
Kijk eens op: www.genoeg is genoeg.nl
Bespaartip
Hebt u ook zo'n moeite om de tube van de tandpasta helemaal leeg te
knijpen? Geen probleem: knip de onderkant open en u kunt er dan alles
gemakkelijk uitknijpen! Dan zult u ook merken hoelang u nog kunt doen
met de tandpasta!
Wim en Els Derks

NIEUWE LEDEN
Namens Bestuur, Coördinatoren en
de Haamsjeut-redactie heten wij
onze nieuwe leden
Mw. M Hoedemaker, Ulestraten
Mw. M. Daniëls-Augustin, Ulestraten
Dhr. S. Halders, Ulestraten
van harte welkom en wensen hen
veel natuurplezier binnen onze
vereniging!
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METING VAN AANVARINGEN VOGELS OP WINDTURBINES
ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een meetsysteem
ontwikkeld om vogels, die tegen windturbines aanvliegen, te
detecteren. Dit brengt het potentiële gevaar voor vogels beter in
kaart dan de bestaande meetmethoden.
Onderzoekers van ECN hebben een nieuw detectiesysteem gebouwd
voor het meten van aanvaringen van vogels tegen windturbines. Het
systeem bestaat uit microfoons, die het geluid van botsingen opvangen,
en een webcam die de aanvaringen in beeld brengt. Hierdoor kan de plek
van de botsing en de soort vogel nauwkeurig in kaart worden gebracht.
Het nieuwe systeem is relatief goedkoop en robuust, en de eerste testen
met praktijksimulaties wijzen uit dat het systeem goed functioneert. ECN
wil het systeem uitproberen bij een windpark op zee om aan te tonen dat
het ook bestand is tegen hevigere omstandigheden.
Vogels en windenergie
Sinds de opkomst van windenergie bestaat de bezorgdheid dat vogels
zich tegen een windturbine dood kunnen vliegen. Zo is het geplande
windmolenpark bij de Afsluitdijk onder meer afgeblazen vanwege het
potentiële gevaar voor Waddenvogels. De laatste tien jaar is er veel
onderzoek verricht naar het risico van windturbines voor vogels. Dit betreft
vooral arbeidsintensieve observaties door vogelaars, die het aantal
vogelslachtoffers tellen rond de turbines op land. Toch is er nog veel
onbekend, zoals het effect van windparken op zee op grote aantallen
vogels die ieder jaar langs de kust trekken. Omdat het met de huidige
aanpak ondoenlijk is om dit accuraat te meten, moet een nieuwe methode
uitkomst bieden.
Tennisbal
“We hebben ervoor gekozen om een geautomatiseerde detectiemethode
te ontwikkelen die is gebaseerd op geluidsmeting,” vertelt Hans Verhoef
van ECN. “Hiervoor bevestigen we twee contactmicrofoons aan de
binnenkant van de windturbinetoren. Om een botsing van een kokmeeuw
te simuleren, gooiden we een zandzakje tegen de toren aan. Ook schoten
we met een tennisballenkanon op de rotorbladen: een tennisbal is qua
gewicht te vergelijken met een spreeuw. Uit deze testen bleek dat het
geluid van dergelijke botsingen boven dat van de windturbine uitkwam. Dit
betekent dat we met het systeem aanvaringen van vogels tegen
windturbines betrouwbaar kunnen meten.”
Verhoef is in zijn vrije tijd zelf een vogelliefhebber. “Om het soort vogel te
bepalen, hebben we het systeem uitgebreid met webcams, die worden
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gemonteerd op de windturbinetoren en bovenop het turbinehuis. Zowel de
geluidsmeting als de beeldfragmenten worden bij gedetecteerde
botsingen opgeslagen op een ‘ordinaire’ PC die binnen de toren in een rek
staat. Met aangepaste software kan een bioloog de vogelsoort herkennen,
zonder dat hij daarvoor verscheidene uren aan geluidsfragmenten en
beeldmateriaal hoeft door te spitten. Ook vereist het systeem geen
aanpassingen aan de windturbine zelf. Bijkomende voordelen zijn de
relatief lage kosten en de mogelijkheid om het systeem uit te breiden met
meerdere microfoons en webcams.

Een zwerm trekvogels vliegt langs een windmolenpark
Testen
Het nieuwe detectiesysteem is inmiddels getest op diverse locaties. Uit
deze testen blijkt dat van elke turbine het eigen geluid moet worden
bepaald voordat het systeem botsingen daadwerkelijk kan meten.
Verhoef: “Verder zou het mooi zijn als we het systeem ook op zee kunnen
testen. Dan kunnen we zien of windturbines op zee werkelijk gevaar
opleveren voor vogels. Dan is het ook mogelijk om bij een vogeltrek het
windpark tijdelijk stil te zetten en de turbines te draaien, zodat vogels
ongestoord kunnen doorvliegen.”
Voor meer informatie of contact:
Hans Verhoef - ECN Windenergie
verhoef@ecn.nl
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Einde 2004 ontving ik de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Dat is een lijst van 78 vogelsoorten, die bedreigd zijn in hun
voortbestaan in Nederland. Die lijst wordt opgesteld in een samenwerkingsverband van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming
Nederland. Ze is een leidraad voor het opzetten van vogelbeschermingsactiviteiten.
De opsomming komt tot
stand op grond van de
zeldzaamheid (zowel in
aantal als in verspreiding) in
combinatie met de trend (is
een vogelsoort sinds 1960
achteruitgegaan). Op die lijst
komen ook vogelsoorten die
in ons land minder dan 125
broedparen tellen of die vogelsoorten die in minder dan 1% van de 5 x 5
km.-blokken voorkomen. Een vogelsoort die sinds 1960 (referentiejaar)
met meer dan 50% is afgenomen, wordt ook op die lijst geplaatst.
De mate van bedreiging wordt uitgedrukt in 5 categorieën, te weten:
gevoelig, kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd en verdwenen.
Uiteindelijk resulteerde dat in: 16 soorten van zoet water en moeras, 17
van gras- en bouwland, 18 van houtwallen en singels,3 van heide en
hoogveen,15 van duin en kust. Belangrijke nieuwkomer op de lijst is de
ons wel bekende Huismus.
De in Amerika levende holenuil heeft een goede manier om aan voedsel
te komen ontwikkeld. Hij verzamelt uitwerpselen van zoogdieren en legt
die voor zijn/haar hol neer. De uitwerpselen trekken mestkevers aan en
die worden door de holenuil opgepeuzeld. Weer een bewijs dat ook
vogels doelbewust hulpmiddelen kunnen gebruiken.
Dit jaar zijn er volop groepen van Pestvogels gemeld. De waarnemingen
zijn via internet op te vragen op www.waarneming.nl
Groepen van enkele vogels tot wel 300 zijn gemeld in Heerlen (ABP-tuin),
Maastricht (Randwyck, Oranjeplein) en in Bemelen. Het betreft hier de
zogenaamde invasievogels (zie D'n Haamsjeut, Winter 1999).
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels
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Korstmossen en ammoniak
Korstmossen zijn uitstekende indicatoren voor luchtvervuiling. In de
jaren ‘50 werden deze organismen al op grote schaal ingezet om de
effecten van zure regen op de natuur te meten. In die tijd gold: veel
korstmossen = schone lucht. Bij het grote publiek is deze relatie
goed bekend.
Halverwege de jaren ‘90 zijn de effecten van zure regen (zwaveldioxide)
merkbaar afgenomen. Vanaf die tijd wordt het aspect van de
korstmossenbegroeiing op bomen vrijwel uitsluitend nog door ammoniak
bepaald. De relatie “veel korstmossen = schone lucht” gaat echter
niet meer op.
In de natuur- en milieueducatie wordt echter nog veel gebruikt gemaakt
van de oude gedachte en dat leidt bij het uitvoeren van onderzoek dus
altijd tot onjuiste resultaten. Nieuw lesmateriaal is onontbeerlijk, want de
relatie tussen ammoniak en korstmossen is ook voor niet-deskundigen
goed te zien. We moeten er nu op een andere manier naar kijken. Zo
geldt nu bijvoorbeeld “veel gele korstmossen = veel ammoniak”.
De Bryologische + Lichenologische Werkgroep (BLWG) van de KNNV
heeft een onderzoekspakket ontwikkeld rond het thema "Korstmossen en
Ammoniak". Vermesting is nog altijd een actueel thema in het
Nederlandse milieubeleid. Korstmossen worden gebruikt om de effecten
op de natuur zichtbaar te maken. Iedereen kan deze relatie in z'n eigen
omgeving leren ontdekken. Hier ligt dus een mooie kans voor natuur- en
milieueducatie.
Het onderzoekspakket bestaat uit een 20 pagina’s tellend boekje, een
geplastificeerde zoekkaart en een set kopieerbare werkbladen. In het
boekje zijn verwijzingen opgenomen naar goed toegankelijke bronnen op
Internet en naar de bibliotheek voor een verdere verdieping in het
onderwerp.
Het onderzoeksidee is geschikt voor zowel profielwerkstukken als natuuren milieueducatie. Naast een algemene inleiding over korstmossen is een
beschrijving van een onderzoeksidee opgenomen. Het onderzoek is
gebaseerd op recent Nederlands wetenschappelijk onderzoek en
bovendien met succes in het veld getest door zowel scholieren, IVNgidsen als KNNV'ers.
IVN Ulestraten heeft inmiddels zo’n onderzoekspakket aangeschaft.
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Voor degene onder u die geïnteresseerd zijn om zich, eventueel samen
met een of meerdere andere IVN-ers, te verdiepen in de wondere wereld
van de korstmossen, stellen wij het onderzoekspakket graag ter
beschikking.
Interesse? Neem vrijblijvend contact op met een van onze bestuurs-leden,
de coördinator van de Plantenwerkgroep of ondergetekende.
Voor telefoonnummers zie onder “Coördinatoren van de Werkgroepen”
elders in dit blad.
Jean Slijpen
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DATA IN VOGELVLUCHT

Zaterdag 19 maart:

Opruimactie: samen met andere verenigingen
schoonmaken van de natuur in en rond Ulestraten

Woensdag 6 april:

Dialezing “Mossen, een wereld!”

Zondag 10 april:

Middagwandeling Gerendal en Sousberg

Zondag 24 april:

Open Dag/Tentoonstelling rond het 25 jarig jubileum
IVN Ulestraten

Woensdag 4 mei:

Bezoek Tuin/Arboretum, Moorveld

Zondag 8 mei:

Vogelexcursie Waterval en Vliekerbos

Zondag 22 mei:

Fietstocht door het Limburgse land.

Woensdag 1 juni:

Dialezing over Vlinders

Zondag 12 juni:

Uitstapje rond het 25 jarig jubileum IVN Ulestraten

Dinsdag 5 juli:

Excursie/wandeling “ De Limburgse kers”

Woensdag 3 aug.:

Avond in en rond CNME-gebouw/tuin en Jekerdal

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:
Maandag 11 april:

Dialezing over natuurgebied De Doort bij Echt.
Verzorgd door Willy Savelberg IVN Meerssen
in Gemeenschapshuis De Stip te Meerssen.
Aanvang 19.30 uur.
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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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