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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het einde van het jaar komt in zicht en we staan aan de vooravond van
een voor ons bijzonder jaar, n.l. het jaar waarin we ons 25-jarig bestaan
vieren. In 1980 vormde zich een klein groepje natuurenthousiasten. Deze
besloten om in hun hobby enige structuur aan te brengen en zij richtten
een plaatselijke I.V.N.-afdeling op. In een aparte Haamsjeut zal ik hier
volgend jaar uitgebreider op terug komen.
Inmiddels is er een jubileumcommissie gevormd bestaande uit twee
werkgroepcoördinatoren n.l. Fred Erkenbosch en Jean Slijpen plus de
twee bestuursleden Wil Dohmen en Frans Passier. Deze commissie heeft
ondertussen al hard gewerkt en haar “plan de campagne” reeds aan het
bestuur voorgelegd. Het bestuur verleende haar fiat aan de plannen van
de commissie. Ook op deze plannen komen wij later terug.
Wel adviseren wij u om 24 april en 12 juni 2005 alvast in uw nieuwe
agenda te noteren. Het wordt de moeite waard!!!.
In samenwerking met I.V.N.-afdeling Meerssen is er weer een jeugdgroep
opgestart. Iedereen is erg enthousiast; er zijn drie bijeenkomsten
geweest, deelnemersaantal tussen de 15 en 25. Ook heeft men het
activiteitenprogramma t/m juni 2005 al gepresenteerd, zie elders in dit
blad.
Het opvoeren van de publiciteit, zowel in plaatselijke bladen als op onze
website heeft geresulteerd in een grotere deelname aan onze activiteiten
b.v. wandeling omgeving Bunde 52 personen en de diapresentatie: “De
Geul van bron tot uitmonding in de Maas”, 49 personen.
Onze website beheerder zet zich hier geweldig voor in en dit leidde al tot
complimenten voor onze site op de diverse vergaderingen waar het
bestuur aanwezig was.
Op 10 december j.l. hadden wij een bespreking met het bestuur van het
Gemeenschapshuis. Men had een welwillend oor voor onze problemen.
Men zou maatregelen nemen voor de overlast van een dansgroep op
onze verenigingsavonden. Ook zouden zij de gemeente verzoeken de
M.T.B.-schaftwagen niet meer de doorgang naar ons lokaal te laten
blokkeren. Het vochtprobleem in onze ruimte is een andere zaak, daar
kan ook de gemeente niets aan verhelpen zonder een grote zak geld, die
helaas niet beschikbaar is. Zij hebben het geld hard nodig voor andere
prioriteiten; hiervoor hebben we uiteraard begrip maar wij blijven met een
vervelend probleem opgescheept!

2

Op 10 december had het bestuur verder een overleg met een Arbodeskundige, deze zal t.z.t. ook informatie verstrekken en onze
werkgroepen. Volgend jaar wordt t.b.v. de deelnemers aan risicovolle
activiteiten n.l. een Arbo-beleidsplan opgesteld en richtlijnen en een
checklist voorgelegd. Men denke hierbij aan activiteiten zoals het
ophangen c.q. schoonmaken van nestkasten, snoeien etc., etc. Het
bestuur zal er, voor zover dat binnen hun macht ligt, alles aan doen om de
veiligheid van de werkgroepleden en de deelnemers aan risicovolle IVNactiviteiten te waarborgen.
Opschoonactie 19 maart 2005: onze jeugdgroep helpt daar volgend jaar
traditiegetrouw weer aan mee. Laten wij volwassenen hun goede
voorbeeld volgen en ook meehelpen aan deze opschoonactie, vandaar
deze oproep. Natuur en milieu, het gaat ons allemaal aan!!!.
Op 21 januari houden wij onze jaarvergadering. Het is dan voor het eerst
dat er enkele jubilarissen in het zonnetje kunnen worden gezet.
Activiteiten van de diverse werkgroepen en bestuur worden dan
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Wilt u als lid hier enige inbreng in
hebben, kom dan naar onze jaarvergadering. Uw mening wordt bijzonder
op prijs gesteld. Tenslotte vormen de leden het klankbord, waarop wij ons
baseren.
Zien wij u ook weer op onze verenigingsavond, op de eerste woensdag
van de maand? Aanvang 20.00 uur in D’n Haamsjeut.
Zien wij u ook weer op onze cursussen, wandelingen, fietstocht,
diapresentaties en andere activiteiten? Denkt u aan vogels en andere
dieren deze winter?
Rest mij nog u
namens het bestuur
Prettige Feestdagen,
een Voorspoedig en
een zo’n “Natuurrijk”
mogelijk 2005 toe te
wensen.
Tot ziens en horens
in ons -lokaal D’n
Haamsjeut.
Frans Passier,
voorzitter.
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NIEUWS VAN DE JEUGDGROEP
Door samenwerking van IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten is er een
start gemaakt met een nieuwe jeugdgroep. Voor de zomervakantie is
daaraan op scholen en in de media ruchtbaarheid gegeven. In
september is de jeugdgroep echt van start gegaan na een langere
rustperiode.
Tijdens de eerste bijeenkomst werd er een bezoek aan de watertoren te
Schimmert gebracht. Er werd vanuit de Haamsjeut naar de watertoren
gelopen. Na een bezoek aan de watertoren gingen we huiswaarts met de
auto. De opkomst van deze eerste activiteit was goed en bestond uit 15
jeugdleden.
In oktober werd een bezoek gebracht aan de mergelgroeve `t Rooth. Bij
deze activiteit was de deelname enorm en er werden 25 jeugdleden
geteld. Bij prachtig weer werd gezocht naar fossielen. Aangezien de
laatste tijd geen nieuwe, verse mergel aanwezig was, waren de vondsten
wat aan de magere kant. Toch was de activiteit voor iedereen een enorm
succes.
De laatste bijeenkomst in november bestond uit een wandeling door het
Vliekerbos. Het thema was herfst. Er werd van alles uit de natuur
meegenomen en in de Haamsjeut zijn hier prachtige collages van
gemaakt. Deze zijn tijdens de woensdag-bijeenkomsten te bewonderen.
De opkomst is nu ook weer goed te noemen.
De bijeenkomsten worden wisselend in Meerssen (het Natuurhistorisch
Museum) en Ulestraten gehouden. Er is voldoende animo om verder te
gaan en er is inmiddels ook al voor het komende jaar een planning
gemaakt. Deze staat ook in deze D'n Haamsjeut.
De jeugdleiders van Meerssen en Ulestraten zullen ook de komende tijd
de activiteiten met veel enthousiasme leiden.
Leo Teheux.
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ACTIVITEITEN VAN DE
JEUGDGROEP IVN
MEERSSEN/ULESTRATEN

Aanvangstijd activiteit 9.30 uur en de eindtijd
van de activiteit ligt rond 12.30 uur.
11 december 2004
Thema: Huisdieren. Er zullen cavia’s, hamsters, kanaries enz aanwezig
zijn. We gaan deze dieren eens goed bekijken en leren hoe je ze moet
verzorgen.
Locatie: Het Natuurhistorisch Museum te Meerssen
15 januari 2005
Thema: Zoogdieren. Niet met echte dieren maar met dia’s, opgezette
dieren, enz. leren we wereld van de zoogdieren kennen.
Locatie: D’n Haamsjeut te Ulestraten
19 februari 2005
Thema: Zoogdieren. Deze dag is een vervolg op 15 jan. Nu gaan we in de
natuur eens op zoek naar allerlei zoogdieren.
Locatie: Hut IVN Meerssen (voorbij restaurant de Nachtegaal).
12 maart 2005
Thema: Ontdekkingstocht centrum Meerssen.
Een leuke ontdekkingstocht door Meerssen waarin we op zoek gaan naar
allerlei interessante dingen.
Locatie: Het Natuurhistorisch Museum te Meerssen
19 maart 2005
Thema: Opschoonactie. Dit is geen activiteit van de jeugdgroep, maar
wordt wel door het IVN ondersteund. In de gemeente Meerssen wordt
jaarlijks een schoonmaakactie gehouden in de Natuur. Op diverse locaties
in de gemeente wordt de natuur van zwerfvuil ontdaan.
Locatie: Lees in de media waar men kan mee doen. In ieder geval is men
welkom bij D’n Haamsjeut te Ulestraten en de hut te Meerssen
9 april 2005
Thema: Amfibieën. Iedereen kent kikkers en salamanders. Maar er is nog
veel meer te beleven in deze wonderlijke wereld. We trekken er op uit en
zullen dit ontdekken.
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Locatie: D’n Haamsjeut te Ulestraten
24 april 2005
Thema: 25 jarig bestaan IVN-Ulestraten. Op deze dag zal de jeugdgroep
aan belangstellenden laten zien wat we zoal afgelopen jaar gedaan
hebben. Door de jeugdgroep zal op deze dag een aantal leuke activiteiten
georganiseerd worden.
Locatie: wordt bekend gemaakt in de media.
14 mei 2005
Thema: Natuurwandeling. Het voorjaar is alweer volop aanwezig en we
gaan een wandeling houden in de natuur rond Meerssen. Naast vogels,
planten zijn er ook veel andere natuurverschijnselen waar te nemen.
Locatie: Het Natuurhistorisch Museum te Meerssen
11 juni 2005
Thema: De Wisse
We trekken met auto’s naar België om daar een prachtig gebied te
verkennen langs de Maas.
Locatie: D’n Haamsjeut te Ulestraten

Nieuwe IVN leden:
- Mevr. Urlings te Beek
- Mevr. Movig te Ulestraten
- Dhr. Curvers te Ulestraten
- Dhr. Meessen te Ulestraten
- Noël Jaminon te Bunde
Allen hartelijk welkom bij IVN-Ulestraten en bij D’n Haamsjeut.
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NIEUW IN HET BRONSGROEN EIKENHOUT
In het Limburgse eikenhout lijkt niet zo veel te veranderen sinds het
werd opgenomen in het Limburgse volkslied. Dat moet natuurlijk ook
niet want anders klopt op een gegeven moment het volkslied niet
meer. Als je bedenkt dat het volkslied uit 1909 stamt, dan mag de
dichter, Gerard Krekelberg, zeker niet ontevreden zijn, maar er is wel
wàt veranderd. Het hout van de eik was in 1909 vast ook niet
bronsgroen: dat zal wel dichterlijke vrijheid zijn geweest, dus daarin
is niets veranderd. Maar waarschijnlijk is hem nooit overkomen dat
hij op een wandeling meende aan een eik kleine kastanjes te zien
groeien. Dat overkwam mij wel: deze zomer tijdens een wandeling in
het ENCI bos op de Sint Pietersberg kwam ik langs een eik waarvan
de eikels sprekend op kleine kastanjes leken.
Onze “oude” eiken
De eiken waar de dichter Krekelberg op doelde waren bijna zeker
zomereiken (Quercus robur). Het overgrote deel van de Nederlandse en
Limburgse eiken zijn zomereiken. Maar er is een tweede inheemse eik
namelijk de wintereik (Quercus petraea). De wintereik is vrij zeldzaam. Ik
ken maar één plaats in mijn omgeving waar waarschijnlijk op natuurlijke
wijze, ongeveer evenveel wintereiken als zomereiken groeien en dat is op
de heide bij Maasmechelen, net over de grens. Volgens de Ecologische
Flora komt de wintereik in het oosten van Zuid-Limburg wat meer voor.
Zomer- en wintereiken zijn niet
moeilijk uit elkaar te houden
ofschoon het verschil niet direct
opvalt bij het langs lopen. De
zomereik heeft eikels op een
lange steel, bij de wintereik
hebben ze géén steel. Bij het
blad is het precies andersom: bij
de zomereik nauwelijks
bladsteel en bij de wintereik
duidelijk een blad aan een steel.
Als er geen blad en geen eikels
zijn, kunt u rustig aannemen dat
het een zomereik is: meer dan
90% kans dat het goed is!

Kruising van zomer- en wintereik
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Toen ik foto’s maakte van de wintereiken op de Mechelse Hei, bleek weer
eens dat moeder natuur helemaal niet van plan is om zich aan onze
indelingen te houden. Er stond een forse eik met het blad op een steel én
met eikels op een lange steel! Duidelijk een kruising van onze twee
soorten eiken. Volgens de boeken zijn kruisingen niet zeldzaam, ze
kunnen zich voortplanten en ze kunnen ook weer kruisen met de twee
hoofdsoorten. Alle mengvormen zijn dus mogelijk.
Een “nieuwe” eik
Terug naar de eik met de kastanjes. Thuis gekomen kon ik snel terug
vinden welke eik mij deze verrassing bezorgd had: de moseik (Quercus
cerris) of Turkse eik. Deze eik ziet er op het eerste gezicht nauwelijks
anders uit dan onze “gewone” zomereik: het blad (wel met steel) en de
bouw van de boom zijn niet opvallend anders. De boeken geven wel

Eikels van de moseik
verschillen aan maar dat is nogal subtiel en ik weet zeker dat ik tientallen
keren langs een moseik kan lopen zonder het verschil te zien. Behalve als
je oog op de eikels valt! Het “napje” waarin de eikels groeien is bij onze
inheemse eiken ruw maar bij de moseik groeien er vrij lange, zachte
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stekels op. Tijdens mijn wandeling begin augustus was het napje nog
gesloten en leek het op een bolletje met stekels: sprekend een kleine
paardekastanje.
De moseik is niet inheems maar ingevoerd uit Turkije of het Balkan
gebied. In Engeland is de eerste moseik ingevoerd rond 1735. De moseik
groeit sneller dan de inheemse eiken maar het hout is ook duidelijk minder
van kwaliteit. Zoals gezegd is het uiterlijk (zonder eikels) niet opvallend
dus dat was niet de reden om deze boom te planten.
De moseik is volledig winterhard in onze omgeving. De eikels schijnen er
twee jaar over te doen om rijp te worden maar waarschijnlijk kan de
moseik zichzelf in ons land niet voortplanten. Bij de moseik op de Sint
Pietersberg, heb ik in september en october nog geen eikels gezien die
door het napje heen groeiden. In Zuid-Engeland schijnt het wel te lukken.
In het bos bij de ENCI staat de moseik naast het pad, zo ongeveer waar
de ruimte tussen groeve en het Jekerdal het smalst is. Dit is niet echt een
opvallende plaats maar waarschijnlijk heeft toch iemand hem daar
neergezet. Aan de stam te zien, denk ik dat de boom iets van 50 jaar oud
is, ongeveer even oud als de andere bomen daar in het bos.
Een “nieuwe” eikengal
Een week of twee nadat de moseik
mij verrast had met zijn “kastanjes”,
vond ik op een zomereik gallen op
verschillende eikels. Gallen op eikels
had ik nog nooit gezien maar dit was
heel duidelijk: het napje was zeer
sterk uitgegroeid en zat bij sommige
eikels weer bijna helemaal over de
vrucht heen. Het thuis opzoeken van
deze gal was een stuk moeilijker
maar uiteindelijk bleek deze
“knoppergal” te heten en de galwesp
die deze veroorzaakt heet Andricus
quercuscalisis.
En toen kwam de grootste
verrassing: er is een direct verband
tussen de moseik en de knoppergal!
Gallen worden veroorzaakt door
galwespen of door galmuggen. Deze
insecten leggen een eitje in een
blad, een stengel, een bladknop of
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nog een ander deel van een plant. Het eitje “dwingt” de plant om een gal
te vormen om het eitje heen. Waarschijnlijk probeert de plant het eitje te
isoleren, maar het rupsje dat uit het eitje komt ziet dit meer als een mooie,
beschermde omgeving waar je ook nog van kunt eten. Ideaal dus voor de
galwesp; het enige probleem is nog hoe het beestje de winter door moet
komen. Als de gal op een blad of knop zit of, bij vaste en eenjarige
planten, op een stengel dan is dat niet de ideale plek om te overwinteren
want die planten delen sterven af in de winter. Heel veel galwespen
hebben dan ook twee generaties: de gallen van zomergeneratie zitten op
blad en dergelijke (en vallen dus erg op), maar de wintergeneratie maakt
heel andere gallen op plantendelen die ook in de winter in leven blijven
zoals de wortels en die vallen ons veel minder op.
Meestal kiest de galwesp voor één plant of boom waarbij de
zomergeneratie dus op andere delen van die zelfde plant of boom gallen
maakt dan de wintergeneratie. Maar de knoppergalwesp doet het anders.
De zomergeneratie maakt gallen op de mannelijke katjes van de moseik,
maar de wintergeneratie doet dat op de eikels van de zomereik en de
wintereik! Blijkbaar zit er in de eikel voldoende “leven” om het rupsje of de
pop de winter door te laten komen.
Zonder moseik dus geen knoppergal op de zomereik. Zoals gezegd, de
moseik die ik vond staat op de Pietersberg en de eerste knoppergallen
vond ik in het Savelsbos. Hemelsbreed is dat niet zo ver en bovendien
met de wind mee. Een IVN collega meldde dat hij een groot aantal
knoppergallen had gevonden in Wijck en Amby. Ook daarvan kan ik me
voorstellen dat die “besmetting” komt van de moseik op de Pietersberg
maar mogelijk staan er ook moseiken aan de oostelijke kant van de Maas.
Ik heb ze nog niet gevonden.
Nog een “nieuwe” eik
De Amerikaanse eik (Quercus rubra) kan de dichter van het brosgroen
eikenhout wel gekend hebben. Deze eik is inderdaad afkomstig uit
Amerika en groeit daar in het noorden van de Verenigde Staten en het
zuiden van Canada. Al rond 1850 werd deze boom in Nederland
aangepland omdat hij sneller groeit dan onze eigen eiken maar wel met
hout van lagere kwaliteit en omdat hij ook goed groeit op arme gronden
waar onze inheemse eiken het minder goed doen. Bovendien kleurt de
Amerikaanse eik prachtig rood in de herfst: in de wetenschappelijke naam
staat niet voor niets “rubra” wat “rood” betekent.
De Amerikaanse eik valt wel op, ook buiten de herfst. Het blad (met steel)
en de eikels (zonder steel) zijn vaak groter dan die van de zomereik en
bovendien zijn de lobben in het blad veel scherper, hoekiger gesneden
dan bij de Europese eiken. Hierdoor lijkt het bladerdek duidelijk anders.
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De Amerikaanse eik is volledig winterhard in ons klimaat en bovendien
blijkt hij zich hier uitstekend voort te planten, te goed volgens sommigen.
In natuurgebieden begint men de Amerikaanse eik dan ook als een
bedreiging te zien die inheemse bomen kan verdringen. Bovendien leven
er in Europa maar weinig insecten, gallen, schimmels en dergelijke op de
Amerikaanse eik zodat deze maar weinig bijdraagt aan de natuurlijke
variatie. Maar het blijft een mooie boom voor parken en lanen en daarvoor
zal hij ook in de toekomst wel aangeplant worden.
Er zijn in de loop der eeuwen natuurlijk nog meer buitenlandse eiken
aangeplant in ons land. Sommige kunnen zich wel handhaven maar niet
voortplanten en verdwijnen dus van zelf weer als de mensen geen nieuwe
aanplanten. Van ouderdom verdwijnen kan bij een eik overigens wel even
duren. Waarschijnlijk de meest aangeplante buitenlandse eik naast de
Amerikaanse eik, is de moeraseik. De moeraseik komt ook uit Amerika en
lijkt sterk op de Amerikaanse eik: het blad is nog scherper en dieper
gesneden, slanker en vaak kleiner, kortom wat eleganter.
Jan van Dingenen
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DE ADDER
Tijdens de voorbije zomer organiseerde IVN-Ulestraten een excursie in
het Meinweggebied. Een 30-tal enthousiaste deelnemers werd al vrij snel
na de start getrakteerd op een tweetal adders die heerlijk in het zonnetje
lagen op te warmen, een spannende ervaring! Voor mij een reden om
eens wat informatie over deze beschermde inheemse (gif)slang op rij te
zetten.

Adder (foto’s Jean Slijpen)
Verspreid over Europa, Azië en Afrika komen ongeveer 43 soorten
adders voor die zeer nauw verwant zijn aan de Aziatische en
Amerikaanse groefkopadders, waartoe ook ratelslangen behoren.
Alle adders bezitten een karakteristiek gifapparaat dat beter
ontwikkeld is dan dat van de meeste andere slangen. Het geslacht
Vipera omvat in Europa 7 soorten, waaronder onze eigen adder
(Vipera berus).
Kenmerken
Vipera berus of te wel de adder is een in ons land beschermde diersoort.
Hoewel het een gifslang betreft is haar gif niet bijzonder kwaadaardig. Een
gezonde volwassen persoon schijnt van de beet behoorlijk ziek te worden
12

maar hij gaat er niet aan dood. Let wel, directe behandeling na een beet is
echt noodzakelijk, zeker als het een kind of kleine hond betreft!
De in ons land levende soort, die overigens in een nagenoeg heel Europa
voorkomt, is van alle slangen ter wereld het meest bestendig tegen lage
temperaturen: hij kan zich bij +3 oC nog voortbewegen. De adder is vrij
makkelijk te herkennen aan de donkere zigzagstreep die over zijn hele rug
loopt, zijn naar achteren iets breder wordende kop en de donkere stippels
aan de flanken. De oogpupillen hebben een verticale stand; in
tegenstelling tot de andere twee inheemse slangen de gladde en de
ringslang die ronde pupillen hebben.
De grondkleur kan overigens erg variabel zijn en verschilt voor beide
geslachten. De mannetjes zijn levendiger getekend met een gitzwarte
zigzagstreep op een ondergrond van vuilgeel, crème, grijsachtig,
olijfkleurig of turkoois, terwijl de vrouwtjes meer bruinachtig van kleur zijn
met een bruine en vaak minder duidelijke zigzagstreep. Mannetjes worden
ongeveer 65 cm lang, vrouwtjes tot maximaal 80 cm.
Verspreiding
In Nederland komt de adder voor in zuidoostelijk Friesland, Drenthe,
noordoostelijk Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Hun biotoop bestaat vooral uit vochtige heidevegetaties met pijpestrovelden en vennen op veen- en zandgronden. Verder vindt men ze in
aangrenzend eikenhakhout of ruigtebosjes langs bosranden.
Gedrag en voortplanting
Vroeg in het voorjaar, op zonnige dagen rond eind februari begin maart,
komt de adder door een combinatie van de hormonencyclus (inwendige
klok) en het weer (temperatuur) uit de winterslaap. Het eerst komen de
mannetjes te voorschijn. Enkele weken later verschijnen ook de vrouwtjes
en de jongere dieren. Zodra ze de kans hebben, liggen de mannetjes in
de onmiddellijke nabijheid van hun overwinteringsplek in de vroege
voorjaarszon. Dit noodzakelijke opwarmen bevordert de vorming van rijpe
zaadcellen. Nadat de mannetjes rond de derde en vierde week van april
hun eerste vervelling achter de rug hebben, gaan ze op zoek naar een
partner. Hierbij leggen ze soms grote afstanden af bij het volgen van de
geursporen die door de vrouwtjes door middel van hun anaalklieren in de
vegetatie worden achtergelaten. Natuurlijk komt het voor dat twee
mannetjes elkaars weg kruisen in de nabijheid van een vrouwtje. In dat
geval proberen de mannetjes door imponeergedrag elkaar te verdrijven.
Vaak uit zich dat in een schijngevecht, de zogenaamde 'rivaliteitsdans'.
Terwijl ze hun achterlichamen om elkaar heen strengelen, proberen ze
met opgericht bovenlichaam elkaar naar de grond te duwen. Hierbij wordt
de tegenstander noch gebeten noch op andere wijze verwond. De
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verliezer zoekt tenslotte het hazenpad, de overwinnaar mag met het
vrouwtje copuleren. De paring kan enkele uren duren, maar wordt,
evenals de genoemde rivaliteitsdans, zelden in de natuur waargenomen.
Paringen vinden plaats in april en begin mei.
Hierna gaan de dieren uit elkaar en brengen de rest van het jaar solitair
door. Naarmate de zomer vordert en het warmer wordt, verschuift de tijd
dat de adders zonnend doorbrengen. In de zomermaanden zijn ze 's
ochtends vroeg en in de namiddag vaak op exact dezelfde plek waar te
nemen. Het zijn nu overwegend zwangere vrouwtjes die worden gezien.
Voor een voorspoedige ontwikkeling van de embryo's is veel warmte
nodig. Als het echt te warm wordt houden ook de vrouwtjes het voor
gezien en verschuilen ze zich tussen en onder de vegetatie. De adder is
niet zo waterminnend als vaak wordt vermoed. Bij een temperatuur rond
de 23 oC heeft men de meeste kans de dieren te vinden.
In augustus of september baart het vrouwtje meestal 7 tot 14 jongen met
een lengte van gemiddeld 15 cm en een gewicht van ongeveer 5 gram.
Als de jongen het moederlichaam verlaten zijn zij omgeven door een vlies
dat direct na de geboorte breekt. De jonge adders zijn perfecte miniaturen
van hun ouders. Ze zijn reeds geheel zelfstandig en vergis u niet, zelfs
hun gif is even werkzaam als dat van hun ouders, de hoeveelheid is
echter geringer. De sterfte onder de jonge dieren is aanzienlijk hoger dan
bij de volwassen dieren. Men denkt dat er nogal wat diertjes de dood
vinden bij het zoeken naar een geschikte overwinteringsplek die vaak
honderden meters van de zomerverblijven vandaan liggen. De jonge
mannetjes worden in hun derde levensjaar bij een lengte van 35-45 cm
geslachtsrijp. Vrouwtjes doen er een jaar langer over en zijn dan 40-50 cm
lang. Zowel jonge als volwassen dieren zoeken eind september/begin
oktober hun overwinteringplek op om daar in de grond te verdwijnen als
de temperatuur te ver gaat dalen.
Voedsel en overwintering
In knaagdierholen jaagt de adder actief, maar voor het overige bedrijft hij
de loerjacht terwijl hij ligt te zonnen of uit te rusten. Zodra zijn slachtoffer
dicht genoeg bij is, slaat hij met een bliksemsnelle beweging zijn tanden in
diens lichaam. Het prooidier vlucht eerst nog maar verliest spoedig
snelheid door de gifwerking en blijft met opgezette haren stilzitten. De
adder wacht een minuut en gaat er dan met lage kop achteraan. Na
uitgebreide betasting met de tong begint hij vervolgens zijn prooi naar
binnen te werken. Het kan ook zijn dat hij die aan het rugvel naar een
rustig plekje sleept en daar nuttigt. De prooidieren bestaan uit muizen,
kikkers, hagedissen en ander klein spul. Zoals iedereen weet hebben de
meeste slangen geen verbinding tussen onderkaak en schedel, waardoor
zij prooien kunnen verslinden die breder zijn dan hun eigen lichaam. De
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adder jaagt bij dag en bij nacht. Zodra de buitentemperatuur wezenlijk
gaat dalen zoekt de adder een 15 tot 50 centimeter diep knaagdierenhol,
een rotsspleet of een grote, al of niet holle boomstronk op en wurmt zich
zo diep mogelijk naar binnen.
Vijanden
Hoofdvijanden van de adder zijn de bunzing, kraaiachtigen,
grijpvogels, wilde zwijnen, honden, katten en zeker niet onbelangrijk
de mens door rechtstreekse doodslag uit angst en door de vernieling
van voor adders geschikte biotopen.
Beschermende maatregelen
Om de adder in de toekomst voor het Meinweggebied te behouden is
het ‘Beschermingsplan adder Limburg’ opgesteld. De uitvoering van
dit plan is gestart in 2002 en zal duren tot 2007. Daarna heeft de
adder betere en grotere leefgebieden. Tevens komen er
verbindingszones om de huidige geïsoleerde en versnipperde
kernleefgebieden met elkaar te verbinden.

Staatsbosbeheer heeft afgelopen winter een open verbinding gekapt in
het Boschbeekdal. Via deze verbinding kunnen de Duitse populatie
adders en de adders van Schondelsdeel elkaar bereiken. Op de
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bovenrand van het Boschbeekdal is over twee kilometer een strook van
dertig meter breed gekapt. In totaal is er ruim twee hectare Grove den
weggekapt. Nu is het er erg kaal maar over een tijdje groeit er heide en
staat hier en daar een struik of boom. Deze afwisseling in de
vegetatiestructuur vindt de adder prettig. De open plekken gebruikt hij om
zich op te warmen. De schaduw heeft het dier nodig om zich tegen de zon
te beschermen. Om de gewenste vegetatiestructuur te krijgen, zullen er
op de verbindingszone runderen, schapen en paarden grazen.
De populaties kunnen elkaar bereiken via deze opengekapte ‘warme’
verbindingszones. De warmte heeft het dier ook nodig om zich te kunnen
verplaatsen. Als de dieren elkaar kunnen ontmoeten is uitwisseling van
individuen mogelijk. Inteelt zal minder voorkomen en er kan weer een
krachtige populatie ontstaan. De schatting is dat er tussen tweehonderd
en achthonderd dieren leven in twaalf kernleefgebieden. Als het
beschermingsplan volledig is uitgevoerd zullen alle kernleefgebieden met
elkaar verbonden zijn via de verschillende ‘warme’ verbindingszones.
Het Meinweggebied of Nationaal Park De Meinweg beslaat
zestienhonderd hectare heide, bossen, vennen en kristalheldere
meanderende beekjes, geklemd tussen de stad Roermond en de Duitse
grens, een uitgestrekt natuurgebied met opvallend veel bijzondere
bewoners. Naast de Adder herbergt het gebied meer dan honderd
verschillende soorten vogels, bijna vierhonderd soorten dag- en
nachtvlinders, dertig soorten libellen, twaalf soorten amfibieën en vijf
soorten reptielen. Ook qua planten is er genoeg te ontdekken, kortom de
ideale locatie om komend voorjaar of zomer eens lekker ontspannen rond
te wandelen en wie weet misschien treft ook u een zonnebadende Vipera
berus aan!
Ter info: In het bezoekerscentrum Meinweg loopt momenteel een
thematentoonstelling over de adder.
Voor meer informatie bel (0475) 52 85 00.
Jean Slijpen
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NATUURGELUIDEN, DAAR KNAP JE VAN OP
Stilte is er bij de gratie van geluid. Er is licht omdat er ook donker is.
Wit is er omdat er ook zwart bestaat. Tegenover verkeers-geluiden,
disco en machinegeluiden bestaat stilte, ook al is die stilte niet voor
100% stilte, maar gaat het om natuurgeluiden, zoals het ruisen van
de wind in de bladeren, het stromen van een beekje, de zang van
vogels. Neem bijvoorbeeld een vroege lenteochtend, wanneer de
vogels pas ontwaakt zijn: een kakafonie van geluiden en toch niet
storend.
Soms vinden mensen stilte akelig en neemt men een cd-speler of een
mp3-tje mee de natuur in. Sommige mensen beginnen de dag met het
aanzetten van de radio en laten die de hele dag aan staan, gewoonweg
omdat men niet tegen de stilte kan. Stilte wordt vaak gecombineerd met
de dood, met passiviteit, met teruggeworpen zijn op jezelf, met
concentratie.
Studies en onderzoeken geven aan dat de mens stilteperioden nodig
heeft, zeker naarmate men ouder wordt, blijkt die behoefte groter te
worden. Maar ook voor kinderen zou het niet gek zijn regelmatig tot rust te
komen. Vooral in onze hectische maatschappij waar we ruim kunnen
beschikken over techniek, audio-apparatuur, computer-spelletjes, etc.
We kunnen er gebruik van maken zonder gebonden te zijn aan tijd en
plaats, dus we nemen geluidsdragers zelfs mee de natuur in.
Ikzelf zal, als ik buiten ben, nooit naar muziek luisteren, ook niet via een
koptelefoon. Dat kan ik gewoon niet hebben. Voor mij past dat niet bij
elkaar. Bovendien, als je op zo'n zwoele zomeravond buiten zit, krijg je
van alles mee: het ritselen van een muis of een egel in de dorre blaadjes,
een Bosuil die vanuit de verte roept, 'n kikker die in de vijver plonst, ja,
zelfs spelende kinderen zijn dan voor mij een bron van natuurlijke
geluiden. Geen totale stilte, maar geluiden, die zeker niet storend zijn.
Lawaai, verkeersgeluiden, snelle en harde muziek kunnen mensen
opjagen. Op jeugdige leeftijd misschien veel minder maar wel op
gevorderde leeftijd. Lawaai kan een ware terreur zijn. Daarentegen
kunnen de stilte en de natuurgeluiden de mens tot rust brengen
Natuurgeluiden
Zoals ik reeds zei: helemaal stil is het in de natuur nooit. En toch hebben
die geluiden een heel andere werking op de mens.
Ik heb eens met een klas studenten een gesprek gevoerd, toen we langs
de A2 in Maastricht liepen. Ondanks het verkeerslawaai, werd dat gesprek
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toch voortgezet. Zonder dat ze het wisten heb ik de verkeersgeluiden
opgenomen op een cassetterecorder. Een week later bevonden we ons
op de Bemelerberg; we kwamen weer in gesprek. Op een zeker moment
refereerde ik aan het gesprek langs de A2 en speelde ik de opnames af,
die ik gemaakt had. Toen pas hoorden ze de mate waarin het verkeerslawaai een storend karakter had, met name in de rustige omgeving van de
Bemelerberg. Bij de A2 hadden ze dat gegeven gewoon geaccepteerd.
Nu, in de natuur, werd het storend effect pas duidelijk.
Gelukkig kunnen we ons afsluiten voor lawaai; anders zouden we er gek
van worden. Want onbewust heeft dat lawaai toch invloed op de mens.
Mensen kunnen ziek worden van lawaai. Dat zal met natuurgeluiden
zelden gebeuren. Natuurgeluiden kunnen pas storend worden als de
geluiden hard klinken, wanneer ze vaak herhaald worden of wanneer ze
overmatig de aandacht trekken. Denk maar eens aan de Koekoek, die
een hele zonnige dag zijn roep kan laten horen of de Roekenkolonie bij
Vliek. Dan kun je er best wel eens genoeg van krijgen.
Wanneer we 's morgens een vogelexcursie hebben, bijvoorbeeld in De
Doort te Dieteren, dan horen we een rijk concert aan geluiden. Zonder
ander lawaai, het is immers op een zondagmorgen. Een uurtje later,
wanneer het leven op gang komt, horen we steeds meer andere geluiden,
met name verkeerslawaai van de naastgelegen autoweg. Niet zo hard
vanwege de afstand, maar toch duidelijk hoorbaar. Waar vinden we
overdag nog een gebied, waar het echt stil is, uitgezonderd natuurgeluiden? Die gebieden worden steeds zeldzamer.
Vogelgeluiden
Vogelaars herkennen veel vogels via het gehoor. Ze identificeren de
vogels aan de hand van de zang: een lokroep, een alarmroep, het tikken
op een tak of hazelnootje. Het gehoor helpt mee de vogels te signaleren
en te determineren. Ikzelf hoor veel vogels eerder dan dat ik ze zie.
Wanneer ik in de tuin werk, kijk ik niet in de lucht maar ben ik bezig met
de aarde, de planten, het gras. Opeens laat zich een vogel horen; dan pas
kijk ik op.
Via de natuurgeluiden kunnen we ook genieten van een ochtendconcert.
Net zoals bepaalde soorten muziek rustgevend zijn, zo is dat ook het
geval met natuurgeluiden.
En voor de vogels zijn hun geluiden een levensnoodzaak. Ze maken
geluiden om het territorium af te bakenen en daarmee het voedselaanbod
veilig te stellen. Ze maken geluiden om een partner te lokken. Merels en
Zanglijsters kunnen, al luisterend met een schuin kopje, insecten of
regenwormen signaleren, ook al zitten ze onder de grond.
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Vogels, die verscholen in het riet zitten,
zingen dan ook voortdurend, om maar
steeds opnieuw te zeggen: "Blijf hier weg;
dit is mijn gebied". De Kwartelkoning (de
Spriet) en de Nachtzwaluw doen hetzelfde:
de hele nacht door laten ze zich horen. En
wat te denken van de onheilspellende,
bibberachtige roep van de Bosuil?
We horen die regelmatig ter hoogte van
Vliek. Het is de roep die regelmatig in
angstaanjagende filmscènes gebruikt wordt
om een spookachtig effect op te roepen.
Voor diegene, die wil leren om al die
geluiden te herkennen: er zijn bij de
Vogelbescherming Nederland een vijftal
CD's verkrijgbaar met de vogelgeluiden van
alle voorkomende vogelsoorten in
Nederland. Over de trucjes om die geluiden
te leren herkennen, heb ik al eens eerder
een artikeltje geschreven.
Het is niet zo moeilijk; het is meer een
kwestie van herhalen. Als we in staat zijn
veel mensen qua stem van elkaar te onderscheiden, dan moet het ook mogelijk zijn
om vogels qua melodie van elkaar te kunnen onderscheiden.
Slot
Natuurgeluiden, daar knap je van op. Natuurgeluiden kunnen de
mens tot rust brengen. Daarom zoeken mensen de natuur op. Zo
komen ze tot zichzelf en hollen mensen zichzelf niet voorbij.
Blijf natuurlijk de heikele vraag: zijn er genoeg stille
natuurgebieden? En zijn ze groot genoeg zodat het lawaai van de
maatschappij er niet in doordringt?
Laten we blij zijn, dat er een trend is om gebieden aan te kopen, om
akkers braak te laten liggen, om wildsingels aan te leggen. Misschien
niet genoeg om grotere stiltegebieden te krijgen. Het gedeelte van
Nederland, waar het echt stil is, zal nog steeds afnemen. Laten we
zuinig zijn op elk gebiedje dat er bij komt.
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels
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VLIEGEND HERT IN WATERVAL
In september j.l. deden we in D’n
Haamsjeut en het Contactblad Ulestraten
een oproep om waarnemingen van het
Vliegend Hert door te geven aan de
stichting EIS – Nederland.
Kort daarna ontvingen we onderstaand
mailbericht waarvan we u graag
deelgenoot maken.
L.S.
Ik heb in het Contact- en Informatieblad Ulestraten een stukje gelezen
betreffende het Vliegend Hert. Wij hebben in juni j.l. een Vliegend Hert in
onze slaapkamer gehad. Wij hadden dit in eerste instantie niet in de gaten
maar op het moment dat wij in bed lagen plofte een, naar onze mening,
enorme kever op het kussen van mijn partner. Wij hebben deze met
uiterste voorzichtigheid opgepakt en weer buiten gezet. In het
informatieblad stond een foto van het Vliegend Hert en naar onze
mening betrof het een vrouwtje dat ons had bezocht. Het Vliegend Hert
was naar onze mening ongeveer 3 a 3,5 cm.
Ik hoop dat deze mail u genoeg informatie heeft gegeven.
Met vriendelijke groeten,
Manon Langhoor & Harmen Post
Waterval

Vrouwtje van het vliegend hert
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Deze keer geven we weer enkele wetenswaardigheden door,
waaronder een die betrekking heeft op onze omgeving. Wat is er
namelijk gebeurd?
In de vroege ochtend van 12 oktober j.l. vloog bij Breur Haagmans een
vogel tegen het raam. Dat gebeurt wel vaker, ook bij mij thuis vliegt
geregeld een Turkse Tortel tegen het keukenraam. Meestal vliegt het
slachtoffer direct weg, maar soms zit zij of hij ook wel even versuft te
kijken en vliegt later weg.
Het kan ook anders aflopen: als ze hun nek breken zijn ze op slag dood.
Dat is niet zo'n leuke afloop. Dat was ook het geval bij de vogel, die bij
Breur tegen het raam vloog: hij gaf de geest.

Houtsnip met kuikens
Natuurlijk bekijk je het slachtoffer en je vraagt je af, wat het voor vogel is.
In dit geval bleek het te gaan om een Houtsnip en wat is nu het geval?
Deze soort hebben we nog niet op de lijst van waargenomen vogels in
ons gebied staan. Sinds de jaren tachtig houden we als Werkgroep
Vogels zo'n lijst bij en we zitten op een aantal waargenomen soorten van
105. Dus deze Houtsnip is nummer 106.
Is dat nou niet spijtig? Zie je een keer een Houtsnip en dat is het ook nog
een dood exemplaar. De Houtsnip is een vrij zeldzame vogel die op
Veluwe te vinden is. Waarschijnlijk was die op trek naar het zuiden.
Alsof het niet genoeg is? De 107e soort is ook gemeld. Zowel Jan de
Klein als Leo Kurvers hebben in oktober op het vliegveld de
Ruigpootbuizerd waargenomen. Die stond we nog niet op onze lijst.
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De Ruigpootbuizerd heeft (in vergelijking met de gewone Buizerd) langere
vleugels en een lichte staart met donkere eindband. Bovendien bidt hij
regelmatig, zoals we dat zien bij de Torenvalk.
De Ruigpootbuizerd is een schaarse doortrekker en komt bovendien voor
als wintergast.
We kennen allemaal wel de Kolibrie. Die kan, hangend in de lucht (al
vliegend natuurlijk) nectar uit de bloemen zuigen. Zijn spitse lange snavel
stelt hem daartoe in staat. Maar die snavel heeft ook een tweede functie
bij het foerageren. Door onderzoek is men erachter gekomen, dat de
kolibrie, als aanvulling op de nectar ook insecten eet, zodat hij alle
belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt.
Nu heeft men van een kolibrie die insecten vangt video-opnames gemaakt
en daaruit kan men een tweede functie van de snavel afleiden: ze kunnen
namelijk het onderste deel van de snavel ombuigen om zo gemakkelijk
insecten te kunnen vangen. En dat was tot nog toe onbekend.
In Engeland heeft een onderzoeker zich bezig
gehouden met de verschillen tussen het kwaken
van eenden in de stad en op het platteland. Wat
blijkt nu? Eenden in de stad (London) produceren
een ruiger en feller geluid, misschien om boven
het stadse lawaai uit te komen. Dat kwaken
vertoont overeenkomsten met het Londonse
dialect, ook wel 'cockney' genoemd.
Eenden van Cornwall kwaken op een meer
rustige en ontspannen wijze. Ook hun gekwaak
blijkt na onderzoek overeenkomsten te hebben
met het dialect, dat in Cornwall wordt gesproken.
We hebben er al eens eerder melding van gemaakt, dat vogels ook hun
dialecten hebben, met name de roep van de Vink vertoont verschillen in
uitloop. De Vink in Limburg heeft weer een andere uitloop dan de Vink uit
de Ardennen.
Ik heb er al eens eerder een artikel over geschreven: de Huismus neemt
in aantal af: de afgelopen 40 jaar ruim 50%. In Dagblad De Limburger
stond een bericht, dat de Huismus wordt toegevoegd aan de zogenaamde
Rode Lijst voor bedreigde vogelsoorten. Op deze lijst staan op het
ogenblik 78 vogelsoorten.
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels
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WONDERLIJKE WETENSWAARDIGHEDEN
Prehistorisch vuursteenmijnen in Rijckholt
Op woensdagavond 4 augustus j.l. ging IVN-Ulestraten op bezoek bij
de vuursteenmijnen te Rijckholt, de bezoekers werden er rondgeleid
door een gids van de Nederlandse Geologische Vereniging (afdeling
Limburg). Een bezoek aan een werkplek van 6000 jaar oud!
Marcel De Puydt, de ontdekker.
Als archeoloog nam hij vaker vanuit zijn woonplaats Luik de trein naar
Maastricht omdat deze stad hem vanuit zijn vakgebied boeide. Hij kwam
daarbij uiteraard ook altijd langs het Savelsbos en overzag dan het
Maasdal met zijn terrassen. Dit gebied leek hem een ideale plek als
woongebied voor prehistorische mensen. Op deze plaats was er duidelijk
sprake van drie terrassen: een laagterras waarin de Maas, dienende als
waterbron, langzaam noordwaarts stroomde, een middenterras met een
vruchtbare bodem en op een zodanige hoogte gelegen dat de Maas er
tijdens hoogwater geen schade kon aanrichten en tenslotte boven op het
plateau het hoogterras dat bebost was en als zodanig goed kon
functioneren als jachtgebied.
Als amateur-geoloog was hij uiteraard op de hoogte van de aanwezigheid
van de krijtlagen (mergel in het Limburgs) in het Savelsbos en van de
vuursteen die tussen de krijtlagen voorkomt.
Al denkende en redenerende kwam hij tot de conclusie dat er duizenden
jaren geleden zeer waarschijnlijk op die plaats vuursteen kon zijn
gewonnen.

Gang in de pre-historische mijn
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Het Grande Atelier.
Door het Savelsbos loopt vanaf het plateau richting Maas een grote
erosiegeul, de Schone Grub geheten. Deze geul snijdt diep in de helling
en zo komt het dat daar diverse mergellagen en vuursteenlagen aan de
oppervlakte komen (dagzomen). Aanvankelijk konden onze voorouders
dus de vuursteen te pakken krijgen aan de oppervlakte zonder diepe
gaten te moeten graven. Maar dit duurde natuurlijk niet lang en spoedig
was men gedwongen om mijnbouw te gaan plegen. Toen De Puydt in
1881 in de omgeving van de Schone Grub ,wat hem een logische plaats
leek, op onderzoek uitging vond hij al vrij snel talloze bewijsstukken dat
hier vuursteen op grote schaal was ontgonnen en bewerkt. Als Waal
noemde hij deze plaats het ‘Grande Atelier’, in feite was het een
schotelvormige verlaging in het bos door prehistorische mensen gevuld
met vuursteenafval.
Vuursteen.
Vuursteen wordt ook Silex in het Frans genoemd of Flint in het Engels.
Het was tienduizenden jaren eerder al een zeer belangrijk materiaal voor
de mensen die toen leefden waaronder de Neanderthalers die ca 30.000
jaar geleden uitgestorven zijn in onze streken. Door de jaren heen is er
altijd vraag geweest naar vuursteen, maar toen de landbouw ca 7000 jaar
geleden in West-Europa vaste voet kreeg nam de vraag fors toe. Vooral
de vraag naar vuursteen van een goede kwaliteit steeg.
Vuursteen komt niet voor als een massief (rots)gesteente zoals b.v.
leisteen, graniet, kalksteen, etc. Vuursteen vindt men altijd als knollen,
pijpen e.d. in dunnere laagjes en dan ook nog alleen tussen krijtlagen.
Hoe de mergel of krijt is ontstaan is in Zuid-Limburg wel algemeen
bekend. Kalkhoudende planten en dieren die hier ca 70 miljoen jaar
geleden in een ondiepe warme zee leefden, stierven en zakten naar de
bodem. De opbouw van de krijtafzettingen strekt zich uit over meer dan 15
miljoen jaar. Het is dus niet verwonderlijk dat gedurende die miljoenen
jaren zich diverse klimaatsveranderingen hebben voorgedaan of forse
bewegingen in de aardkorst, waardoor het niveau van de (Krijt)zee fors
daalde of steeg. Gedurende deze veranderingen kreeg de vorming van
vuursteen zijn kans. Want behalve kalkhoudende organismen heb je ook
planten en dieren die kiezelzuur bevatten. Kiezelzuur is niets anders dan
in water opgelost zand en sommige planten en dieren bouwen er hun
skelet mee. Maar ook deze organismen sterven en lossen weer op in het
zeewater. Echter als de omstandigheden in de Krijtzee ingrijpend
veranderen zet het opgeloste kiezelzuur zich af als vuursteen. Dit gebeurt
b.v. in de graafgangen van dieren die op dat moment op de zeebodem
leven of rondom voorwerpen die op de zeebodem liggen. Als de
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omstandigheden weer normaal worden stopt
de vorming van vuursteen en
gaat de afzetting van krijt weer verder. En zo
komt het o.a. dat in Rijckholt 23 laagjes
vuursteen tussen het krijt zitten.
Vuursteen is een glasachtig hard materiaal
en als je van een vuursteenknol een stuk
afslaat heb je altijd een scherpe breuklijn.
Het stuk dat is afgeslagen heeft een scherpe
kant, maar ook de knol heeft dan een
scherpe kant. En met een hard en scherp
voorwerp kun je veel doen zowel in de
landbouw als tijdens en na de jacht.
Historische waarde.
Met zijn ca 3000 mijnschachten en een
oppervlakte van 8 ha is de locatie in
Rijckholt al indrukwekkend te noemen, maar
de meeste indruk moet eigenlijk maken het
feit dat 6000 jaar geleden onze voorouders
in staat waren 13 meter in de bodem af te
dalen en met primitieve middelen de
allerbeste vuursteen, namelijk die van de
tiende laag, naar boven wisten te halen. En
dat alles volgens mijnbouwkundige principes
die heden ten dage nog onverkort gelden.
Het is dan ook een zeer waardevolle
beslissing geweest van een groepje
enthousiaste geologen om deze locatie te
conserveren. Maar tegelijk deze ook
toegankelijk te maken voor publiek.
Wim Ghijsen
NB. Gedurende de zomermaanden worden
excursies georganiseerd naar de vuursteenmijnen te Rijckholt.
Aanvragen aan Staatsbosbeheer, beheerseenheid Gerendal. Tel. 043-4592469

Plattegrond van de 75 onderzochte
schachten van de vuursteenmijnen.
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DOMEIN DE WIJNGAARDSBERG

De nieuwe wijngaard met in het dal het gehucht Waterval
(Foto’s van de schrijver)
Het waren de Romeinen die volgens de verhalen al wijnbouw
pleegden in en rond het Maasdal. Vondsten uit de Romeinse tijd
bevestigen dat het drinken van wijn in deze streken toen heel
gewoon was.
Ook is bekend dat op de zuidelijke hellingen van de Wijngaardsberg
eerder wijnbouw is gepleegd. Het betreft hier het huidige bosperceel
en naastgelegen weiland rechts van de weg vanuit Waterval richting
Humcoven. Als de herfststormen hun werk hebben gedaan en het
blad van de bomen is verdwenen zijn hier nog restanten van de
wijnterrassen zichtbaar. Of deze aanplant door de Romeinen is
gedaan is heb ik niet kunnen achterhalen. Voor het “bewijs” van een
eigen inheemse wijncultuur moeten we wachten tot het jaar 968, als
koningin Gerberga haar goederen rond Marsna, het oude koninklijke
landgoed Meerssen, laat beschrijven.
Verder wordt verhaald dat de oude Frankische koningen al wijnbergen
(Vineis genoemd) bezaten in de omgeving van Meerssen. Naast de
Wijngaardsberg wordt hier het bovengedeelte van de Herkenberg te
Meerssen genoemd, de helling ten oosten van Meerssen kijkend in de
richting van Raar.
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Gedurende de middeleeuwen was de wijnbouw een belangrijke
inkomstenbron, ook voor de geestelijken van de Proosdij in Meerssen,
waaraan de “drouvendrank” geleverd moest worden.
Tot de komst van De Fransen in de achttiende eeuw ´floreerde` de
wijnbouw in deze contreien, een echte volksdrank zoals in Frankrijk is de
wijn hier echter nooit geweest.
Door invloeden van politieke aard, koudeperiodes, maar ook door
plantenziektes (o.a. druifluis) zijn in de achttiende eeuw in grote delen van
Europa en dus ook in ons land wijngaarden ten onder gegaan waardoor
de wijnbouw in verschillende streken vanaf dat moment tot het verleden
behoorde. Slechts hier en daar, in de hoven van enkele welgestelden en
kerkelijke instellingen, leidde de wijnbouw nog een marginaal bestaan.
Wanneer de “oude” wijncultuur op de Wijngaardsberg de laatste druif
heeft opgeleverd heb ik niet kunnen ontdekken. Wel wordt nog vermeld
dat ten gevolge van genoemde wijnbouw de eerste bebouwing in
Waterval zou zijn ontstaan.
Overigens verwijzen in Zuid Limburg meerdere plaatselijke namen nog
naar de wijnteelt in Limburg. Zo blijkt bijvoorbeeld de Riesenberg bij het
Savelsbos te Gronsveld een verbastering van Wiegersberg te zijn,
hetgeen ook wijngaardsberg betekent.
Als we nu de stap maken naar het eind van vorige eeuw (1999) kunnen
we vaststellen dat door een toevallige ontmoeting, (de juiste persoon op
het juiste moment op de juiste plek) de basis wordt gelegd voor
hernieuwde wijnbouw op de Wijngaardsberg. De geschiedenis herhaalt
zich hier dus!
In 1999 voerde de familie Horsmans-Lubbers, eigenaars van het
voormalige veeteeltbedrijf op de Wijngaardsberg, de eerste oriënterende
gesprekken met de wijnkoperfamilie Penris, ook woonachtig in Ulestraten.
De centrale vraag was of hernieuwde wijnbouw op de Wijngaardsberg
haalbaar zou zijn. Deze gesprekken hebben na rijp beraad en uitgebreid
bodemonderzoek geresulteerd in het besluit tot een eerste aanplant op
een perceel ter grootte van 0,6 hectare. Het gebouwencomplex op de
Wijngaardsberg is in zijn huidige situatie overigens slechts een gedeelte
van het in vroeger jaren bestaande gebouwencomplex met kasteelachtige
allure, dat behoorde tot het Landgoed Vliek.
In mei 2002 werd na veel passen en meten een begin gemaakt met het
planten van 2.150 wijnstokken afkomstig uit Luxemburg, 1.510 van het ras
Auxerrois en 640 Pinot Gris. Het ingraven van 520 metalen palen op 80
cm diepte was een hels karwei. Het zuidelijke deel van de wijngaard
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bestaat namelijk uit een moeilijk doordringbaar grindpakket. Toen de
palen uiteindelijk goed geplaatst waren werd er in de loop van enkele
weken ongeveer 20 km draad gespannen om de uitlopers te geleiden.
Intussen groeiden de wijnstokken voorspoedig en was er volop werk met
het onderhoud van de jonge wijngaard. Onkruid wieden, enkelen (de
overtollige kleine uitlopers verwijderen) en het opbinden van de uitlopers.
De voorspelling was dat de wijnstokken het eerste jaar circa anderhalve
meter zouden groeien. Echter begin augustus waren de stokken al zo
hoog dat ze moesten worden ingekort op 2 meter. Kortom de eerste
zomer was bijzonder groeizaam voor de jonge wijnstokken.

Druiven in de pers
2003 was het jaar waarin de eerste druiven zich ontwikkelden tot
goudgele trossen die schitterden in de najaarszon. In de wijnmaand
oktober vond de eerste druivenpluk plaats, gevolgd door het persen van
de goudgele Auxerrois druiven en de donkergekleurde Pinot Gris. Als
medio 2004 de oogst van 2003 gebotteld wordt en de eerste etiketten op
de fles gaan is “Domein de Wijngaardsberg” geboren. De eerste oogst,
een smakelijke “Auxerrois” heeft een voortreffelijk bouquet en prettige
afdronk, hetgeen zeker ook voor de “Pinot Gris” geldt. Dit wordt later
(oktober 2004) bevestigd door de Confrérie des Chevaliers du Vin
Limbourgeois, een gilde dat zich ten doel heeft gesteld de Limburgse
wijnen naar een AOC - niveau te tillen. Elke wijnstreek van naam heeft
“appellation d'origine contrôlée” wijnen. De letters AOC op het etiket
betekenen dat een wijn aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Voor een
koper zijn ze een teken dat onder de kurk beslist geen raar brouwsel zit.
Waarom wel AOC's uit de Bordeaux-, Loire-, Moezel- en Riojastreek en
niet in Nederlands en Belgisch Limburg, vroeg het gilde van vier
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Limburgse wijnkenners zich af. Want de beide Limburgen kennen een
toenemend aantal wijnproducenten die zeer verdienstelijke wijnen maken
en die ook internationale waardering oogsten. Op de eerste wijnkeuring
die de Confrérie onlangs organiseerde scoorde de Limburgse wijn van
Ulestratense bodem bovengemiddeld in de reeks van 78 wijnen die
Limburgse wijnmakers ter keuring aandienden en kreeg een
kwaliteitszegel (Sigille) toegekend. Veelbelovend dus en wie weet…. staat
Ulestraten straks ook op de wijnkaart met een “Appellation d'ôrigine
Controlée Limbourgeois Auxerrois De Wijngaardsberg”. Ik heb overigens
nergens kunnen ontdekken hoe het met de kwaliteit van de wijnen gesteld
was ten tijde van de Romeinen.
Ook 2004 belooft een succesjaar te worden, als men de kenners mag
geloven. De druivenopbrengst en de kwaliteit schijnen veelbelovend te
zijn.
Tijdens de pluk in
oktober j.l bleek
verder dat de
wijnteelt op de
Ulestratense
Wijngaardsberg ook
over belangstelling
niet te klagen heeft.
Schitterend
herfstweer bracht
tientallen wandelaars
op de been die hun
tocht soms langdurig
onderbraken om de
pluk en het persen van de goudgele druiven gade te slaan. Andere
nieuwsgierigen en het enthousiasme van de plukkers, persers en andere
deskundigen, creëerden een welhaast Frans sfeertje.
En als je wandelend of fietsend vanuit Waterval de wijnstokken tegen de
helling ziet groeien en bloeien of schitterend ziet kleuren in de herfstzon,
met op de achtergrond de Wijngaardsberghoeve, dan waan je jezelf even
in het buitenland. Persoonlijk vind ik deze wijngaard een verrijking voor de
omgeving, perfect passend in dit landschap; een oude cultuur in ere
hersteld, die een nieuwe dimensie toevoegt aan de landelijke en
pittoreske omgeving rond Waterval en onze Wingersberg.
Jean Slijpen
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ZOOGDIERWAARNEMINGEN GEVRAAGD!
Sinds enkele maanden is het Natuurhistorisch Genootschap in
Limburg samen met de Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming, bezig met de voorbereidingen voor een
verspreidingsatlas van zoogdieren in Limburg.
Het streven is om de zoogdieren in Limburg zo nauwkeurig mogelijk in
kaart te brengen. Daarvoor zijn veel waarnemingen nodig als basis voor
de atlas. De atlas periode zal in totaal 25 jaar beslaan en loopt van 1980
tot en met 2005.

Hermelijn

(Foto Ir. Gense)

Helaas zijn zoogdieren vaak niet makkelijk waar te nemen. Voor de
meeste zoogdier soorten geldt dat je ze niet zomaar ziet wanneer je naar
buiten gaat. Meestal ben je afhankelijk van een toevalstreffer en vaak
moet je per soort gericht zoeken of zelfs proberen beesten te vangen.
Sporen of resten van zoogdieren zijn makkelijker te vinden en ook een
belangrijke informatiebron. Op dit moment zitten er ruim 80.000
zoogdierwaarnemingen in de databases van het Genootschap en de VZZ,
maar aanvullingen zijn zeer gewenst! Om een zo compleet mogelijk beeld
te krijgen, is elke waarneming van belang.
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Het verzoek aan u is: doe mee en noteer alles wat u ziet! Dus niet alleen
de levende zoogdieren, maar ook bijvoorbeeld verkeersslachtoffers langs
of op de weg, molshopen in uw tuin of muizen gevangen door uw kat. Bij
determinatieproblemen kunt u met mij contact opnemen. Het kan heel
handig zijn een digitale foto op te sturen of ander bewijsmateriaal te
verzamelen bij waarnemingen van zeldzame of moeilijk te determineren
zoogdieren. Vermeld bij de waarneming naast de soort, in ieder geval de
datum en de locatie (bij voorkeur aan de hand van Amersfoortcoördinaten).
Daarnaast zijn ook oude waarnemingen welkom. Kijkt u dus boekjes,
aantekenschriften, databestanden en dergelijke na en stuur alle niet eerder
ingeleverde waarnemingen van zoogdiersoorten op! Deze waarnemingen
kunnen dan ook in de atlas opgenomen worden.
Waarnemingsformulieren (voor aanleveren op papier of digitaal) zijn
verkrijgbaar bij het Natuur Historisch Genootschap Limburg. Ook kunnen
gegevens digitaal in een zelfgemaakt Excel bestand worden opgestuurd
(NHGL, t.a.v. Neeltje Huizenga, Godsweerderstraat 2, 6041 GH
Roermond).
Voor meer informatie over het insturen van gegevens kunt u contact
opnemen met:
Neeltje Huizenga,
Telefoon 0475-386470,
e-mail n.huizenga@nhgl.org.
website NHGL: http://www.nhgl.nl
N.B. Het zou leuk zijn als u bijzondere waarnemingen ook aan IVN
Ulestraten doorgeeft.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 26 dec.:

25e Oudejaarswandeling (2e kerstdag)

Woensdag 5 jan.:

IVN-Avond: Nieuwjaarswensen en lezing over
cactussen.

Vrijdag 21 jan.:

IVN Jaarvergadering.

Woensdag 2 feb.:

IVN bezoek plaatselijke champignonkwekerij

Woensdag 2 maart: Thema-avond: Wat bloeit daar?
Zaterdag 19 maart:

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

Woensdag 6 april:

Avond over Amfibieën

Zondag 10 april:

Wandeling 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

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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