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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na een zomer met afwisselende weersomstandigheden starten wij
weer met een nieuw IVN-seizoen. De meeste hebben de vakanties
achter de rug en hebben hun “accu” weer opgeladen om o.a. te
genieten van alles wat groeit en bloeit in onze eigen omgeving. Ook
veel vogelsoorten groeperen zich voor hun trektocht naar het zuiden
hetgeen voor vogelliefhebbers bijna een “must” is om het luchtruim
in de gaten te houden. Kortom, er valt weer veel te genieten.
Gezien de reacties op onze, in een nieuw jasje gestoken Haamsjeut, heeft
de redactie hiermee in de roos geschoten. De meeste reacties betroffen
het handzamere formaat. Enkele reacties ontvingen wij omtrent de inhoud
en lay-out. Ze waren allen zeer positief en terecht met de nodige
complimenten naar onze redactie.
Ondanks een miezerige regenbui namen toch een dertigtal personen deel
aan onze IVN-avond in de Botanische tuin van de IVN-afdeling Elsloo op
2 juni j.l. Men genoot ook van de deels humoristische wijze van uitleg van
de gids. Het was een inspirerende avond!
Op 7 juli was de stadswandeling in het Jekerkwartier in Maastricht. Het
had het de gehele dag geregend en wij zagen letterlijk en figuurlijk de bui
al hangen voor wat betreft het aantal deelnemers. Tot onze verbazing
waren er toch nog 38 deelnemers komen opdagen en viel er tijdens de
gehele wandeling geen druppel regen. Het werd een heel fijne wandeling
met goede uitleg van Fred Erkenbosch, soms aangevuld door Jean
Slijpen.
De vuursteenmijn-excursie op 4 augustus j.l. bracht ook 32 deelnemers op
de been. Ook hier genoot men met volle teugen van het bezoek en de
uitleg van de plaatselijke gids.

De gids demonstreert het maken van
een stuk gereedschap uit vuursteen.
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Geschokt vernamen wij het bericht dat ons IVN-lid, Mich Houben was
overleden. Mich was sinds kort ook lid van onze Werkgroep Vogels.
Daar had men hem leren kennen als een gepassioneerd lid van deze
werkgroep. Het was helaas te kort.
Wij zullen ons Mich herinneren als een aimabel persoon met een
grote liefde voor de natuur en die dit ook wist over te brengen op o.a.
Scouting- en IVN-leden.
Wij wensen Marlies en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies
te dragen.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de
maand? Aanvang 20.00 uur in D’n Haamsjeut.
Zien wij u ook weer op onze cursussen, wandelingen, dia-presentaties en
andere activiteiten?
Geniet van de Herfst met haar schitterende kleurnuances! En graag tot
horens en ziens in ons verenigingslokaal D'n Haamsjeut.
Frans Passier,
Voorzitter
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WONDERLIJKE WETENSWAARDIGHEDEN
Milieubewuste fruitteelt, aflevering no. 2
Op woensdagavond 12 mei j.l. ging IVN-Ulestraten weer op bezoek
bij het fruitteeltbedrijf van de maatschap Angelien en Leon Petit
alhier. Het eerste bezoek was op 3 september van het afgelopen jaar.
Dit werd door de deelnemers, maar ook door Angelien en Leon, als
zo waardevol ervaren dat een tweede bezoek werd georganiseerd.
Het eerste bezoek.
Tijdens het eerste bezoek had Leon ons al een uitgebreide voorlichting
gegeven over de milieubewuste fruitteelt. Deze heeft als basis de
biologische bestrijding van schadelijke insecten door roofmijt, roofwants,
oorworm en onze-lieve-heerbeestje. Ook had hij ons toen een en ander
verteld over de bemesting en waterhuishouding op de plantage en vooral
over het belangrijke bewaringsproces van de geplukte appels en peren.
Om niet in herhaling te vallen had Leon hun bedrijfsvoorlichter Peter van
Arkel ingeschakeld die de fruitteelt in meer algemene zin belichtte.
Vermindering van het aantal
fruittelers.
Ongeveer 25 jaar geleden was in
Nederland 60.000 hectare in gebruik
voor de fruitteelt. Tegenwoordig is dat
nog maar 18.000 ha, maar wel met
dezelfde opbrengst dankzij veel
onderzoek, betere werkwijzen en
andere rassen. In Limburg zijn nog 175
telers fulltime werkzaam, waarvan het
merendeel, 120 telers, zich bevindt in
Zuid-Limburg dankzij onze vruchtbare
lössbodem.
Frankrijk, Italië en Polen produceren zeer veel fruit, zodat Nederland
slechts een marktaandeel heeft van 3 à 4 % in Europa.
Subsidie en marktprijzen.
In tegenstelling tot de meeste agrarische activiteiten in de EU wordt de
fruitteelt niet gesubsidieerd en is deze dus overgeleverd aan de nukken van
de vrije markt. Daar komt nog eens bij dat de supermarkten hun winsten
grotendeels moeten halen uit het z.g. AGF (aardappelen, groenten en fruit)
segment. Zo komt het dat de consumentenprijs bij de super minstens het
dubbele bedraagt dan wat de fruitteler krijgt.
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Als door omstandigheden de prijzen van het fruit enigszins gunstig zijn voor
de teler, dan liggen aan de andere kant van de evenaar (Nieuw-Zeeland,
Australië, Zuid-Afrika, Chili, etc.) grote koelschepen met fruit klaar om op te
stomen naar West-Europa. Om zodoende de prijzen weer onder druk te
zetten.
Nederland heeft nog ca. 30 biologische fruitbedrijven. Deze hebben het nog
moeilijker dan de milieubewuste telers. Hun opbrengst ligt ongeveer 50%
per hectare lager en hun producten liggen gezien de prijs-kwaliteit
verhouding niet zo gunstig bij de gemiddelde consument. Dankzij het
betere klimaat hebben Frankrijk en Italië meer biologische telers.
Nieuwe rassen blijven nodig
Om de consument blijvend te behagen moet er steeds gezocht worden
naar nieuwe rassen want de smaak van de consument is doorlopend aan
verandering onderhevig.
Er is 16 à 20 jaar nodig om een nieuw ras te ontwikkelen dat in de smaak
valt van de “nieuwe” consument. Is er een nieuw ras op de markt
geïntroduceerd dan blijft dit 10 à 30 jaar in de running, daarna is het
meestal afgelopen.
Hoe komt men aan een nieuw ras? Dit kan door puur toeval via de pitten uit
het klokhuis, zoals in het verleden vaker gebeurd is, maar tegenwoordig
verkrijgt men een nieuw ras via veel onderzoek en experimenten. Als
voorbeeld van een toevallig goed ras geldt de Golden Delicious en de
Boskoop (beiden met een lange looptijd van meer dan 30 jaar). De Golden
Delicious is in de VS ontdekt en is vanaf begin jaren 50 tot op heden een
wereldtopper gebleken en wordt ook wereldwijd geteeld!
Nieuwe rassen op wetenschappelijke basis
Een nieuw ras ontwikkelen via onderzoek en experimenten gaat ongeveer
als volgt:
Als voorbeeld nemen we de ontwikkeling van de lekkere Elstar die
ontwikkeld is in Elst (Gelderland) vandaar de naam.
Men kruiste er de Golden Delicious met het ras Ingrid Marie en van deze
kruising plantte men 960.000(!) pitjes en jaar na jaar ging men de
eigenschappen na van deze 960.000 boompjes. Omdat het in dit geval een
geslachtelijke (generatieve) voortplanting betreft, verschillen de boompjes
onderling allemaal een heel klein beetje in smaak, kleur, opbrengst en
weerstand tegen insecten en schimmels enz. enz. Bij deze methode houdt
men als stelregel aan dat 100.000 pitjes slechts één boompje opleveren dat
interessant genoeg is om verder te onderzoeken.
Er wordt zolang geselecteerd tot men een exemplaar over heeft waar men
tevreden over is en dan begint de ongeslachtelijke vermeerdering in de
vorm van het z.g. stekken. De bomen die men op deze manier verkrijgt zijn
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dus allemaal klonen van dezelfde “oerboom” en hebben dan ook allemaal
nagenoeg dezelfde eigenschappen en dus ook dezelfde appels.
De Elstar-fruitbomen die tegenwoordig productie leveren zijn in de
beginjaren 80 ontwikkeld. De fruittelers die jonge bomen kopen betalen aan
het ontwikkelen van nieuwen rassen middels een heffing per gekochte
boom. Elstar is in tegenstelling tot de Golden Delicious géén wereldappel.
Hij kan slechts goed gedijen rond onze breedtegraad.

Nog een methode om een nieuw ras te krijgen
Deze andere methode is al miljoenen jaren in gebruik en draagt in hoge
mate bij tot de evolutie van het leven op aarde. We hebben het dan over
het z.g. muteren, dit zijn plotseling optredende veranderingen in een soort
die erfelijk zijn en dus uitmonden in een nieuw soort. Mutanten kunnen
ontstaan door hitte, kou, bliksem, insecten, chemische invloeden, etc. Het
is dus een beetje mysterieus, maar het heeft een prachtig en heerlijk
appelras opgeleverd n.l. de Jonagored. Een zekere heer Nicolai uit Sint
Truiden bracht uit de VS een Jonagold mee die in Amerika gewoon geel
bleef. Vanwege de koude september- en oktobernachten kwamen er hier
veel rode appels aan die de consument prefereerde boven de gele
rasgenoten. Er werden dus vele bomen Jonagold aangeplant, maar bij
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weinig koude nachten was het aandeel rode appels erg laag en dus de prijs
ongunstig. Op een gegeven ogenblik ontdekte de fam. Morre uit Halle (B)
dat aan één boom één takje zat met allemaal rode appels en dat terwijl er
nog weinig koude nachten waren geweest. Het bleek een mutant te zijn en
de fam. Morre is toen gaan kweken en stekken. Het resultaat is dat na een
redelijk aantal koude nachten Leon en Angelien en hun collega’s 90-95 %
rode appels kunnen plukken van hun Jonagored-appelbomen.
Vermeldenswaard is nog het feit dat ook in Ulestraten een appelmutant is
ontstaan n.l. bij de gebroeders Vroemen in de Dorpstraat. In hun Cox
Orange vonden ze ook een rode mutant die de naam kreeg Cox Lavera,
maar zij hadden de pech dat de Cox als ras een aflopende zaak was.
Tot slot
Ondanks de koude mei-avond was het weer een interessante happening
geweest bij Angelien en Leon. We werden er (weer) gastvrij onthaald met
koffie en appelgebak en uiteraard ook met verse appels uit hun cellen.
Gezien de vele reacties die ik naderhand heb gehoord heeft dit bezoek
voor velen een goed inzicht opgeleverd in de geschiedenis, het
vakmanschap, de kennis, de zorg, de kosten, enz. die allemaal nodig zijn
om te komen tot een goede appel en/of peer.
IVN-Ulestraten is Leon en Angelien dan ook zeer erkentelijk voor de
geboden gelegenheid en wenst hun veel succes en goede oogsten toe in
de toekomst!
Wim Ghijsen
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WERKGROEP JEUGD
1. Aanbod NATUUR- en MILIEUEDUCATIE aan basisscholen in de
gemeente Meerssen
In de gemeente Groot Meerssen zijn twee actieve afdelingen van IVN,
Vereniging voor Natuur - en Milieueducatie, namelijk: IVN-Meerssen en
IVN-Ulestraten. Het zijn vrijwilligersorganisaties, die onder deskundige
leiding excursies, lezingen en wandelingen organiseren met natuur en
milieu als onderwerp voor zowel jong als oud.
IVN is al op diverse scholen actief door persoonlijke contacten met
leerkrachten en "toevallige" acties (Boomfeestdag, MOP, amfibieënles,
seizoenswandelingen, nestkastjes timmeren etc.)
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
IVN vindt natuur- en milieueducatie (NME) op de basisschool erg
belangrijk. Daarom hebben de twee IVN-afdelingen in de gemeente
Meerssen besloten om gezamenlijk en gestructureerd een NME- aanbod
te doen aan de 8 basisscholen in de gemeente.
Aanbod schooljaar 2004-2005
Natuurlijk blijven de al bestaande
activiteiten en contacten bestaan maar
daarnaast is er de mogelijkheid om een
beroep te doen bij IVN voor:
* Begeleiding bij een wandeling:
herfstwandeling, lentewandeling, etc.
* Excursie met bepaald onderwerp: vogels,
diersporen, water, omgeving van de school
etc.
* Of een extra verdieping bij een onderwerp dat al in het lesprogramma is
opgenomen. Bijvoorbeeld amfibieën: daarbij hoort eigenlijk een bezoek
aan een poel. Brood bakken, bezoek van een imker etc. Alles gebeurt op
verzoek van en in overleg met de leerkracht. Ons aanbod betreft bij
voorkeur groep 5 en 6.
Eigen schoolomgeving
We willen voor het komend schooljaar vooral inzetten op natuur en milieu
in de directe schoolomgeving. In de buurt van elk schoolgebouw is
immers wel een heg, boom, grasveldje, parkje, etc. te vinden. Kinderen
lopen en spelen daar al jaren zonder te weten welke bijzonderheden daar
te ontdekken zijn. Natuurlijk gebeurt het allemaal op een leuke, speelse
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en spannende manier. Daarbij kunnen de kinderen gebruik maken van
speciale zoekkaarten, loepjes en vergrootglazen.
Is er een betere manier om de jeugd kennis, liefde en respect voor de
levende natuur bij te brengen dan dat ze daadwerkelijk met die natuur in
aanraking komt? Zelf, als kind een kriebelend lieveheersbeestje op je
hand voelen kruipen, zegt veel meer dan vele video's daarover.
En hoe zal een groep reageren als er in de winter een vogelvoedertafel op
het schoolplein wordt geïnstalleerd of een nestkastje tegen de
schoolmuur. Komt daar in het voorjaar een vogel broeden?
Hopelijk gaan de basisscholen in de gemeente Meerssen gebruik maken
van de IVN-gidsen, die allen een gidsendiploma hebben en gewend zijn
met kinderen om te gaan.
Voor de school zijn er geen kosten verbonden aan een IVN-activiteit.
IVN-Natuurouders
Naast de inschakeling van IVN-gidsen bestaat er ook de mogelijkheid om
ouders, verzorgers, grootouders op school te werven, die een IVNNatuurouder-cursus gaan volgen. Deze bestaat uit een 7-tal
bijeenkomsten waarin deze personen leren hoe ze op school de
leerkracht kunnen ondersteunen bij het natuuronderwijs en over welke
middelen ze kunnen beschikken: lesbrieven, leskisten, video's dia's etc.
Hiervoor starten we een aparte wervingscampagne. Voorwaarde is
natuurlijk dat directie en team van een school ook achter dit initiatief staan
en van de Natuurouders gebruik gaan maken.
2. IVN-Jeugdgroep
Zowel bij het IVN-Meerssen als bij IVN-Ulestraten waren de activiteiten
rondom de jeugdgroepen gestopt. Een belangrijke reden was het
drastisch teruglopen van het aantal jeugdleden en uitblijven van
aanmeldingen van nieuwe jeugdleden. Bij veel IVN-afdelingen zijn wel
jeugdgroepen en als IVN ben je toch ook min of meer verplicht voor de
jeugd activiteiten te organiseren.
IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten willen na de zomervakantie gezamenlijk
een nieuwe start maken met een jeugdgroep. De eerste activiteit zal in de
maand september zijn, namelijk een bezoek aan de watertoren van
Schimmert.
Omdat het een gezamenlijke jeugdgroep is voor de hele gemeente
Meerssen zal afwisselend het Natuurhistorisch Museum te Meerssen of
D’n Haamsjeut te Ulestraten vertrekpunt van de activiteiten zijn. De
activiteiten zijn steeds op de tweede zaterdag van de maand van 9.30–
12.00uur.
De jeugdwerkgroep, die zorgt voor de organisatie van de jeugdgroep, zal
ook actief zijn op scholen. Ze kunnen ondersteuning bieden op het gebied
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van natuur- en milieueducatie. Mogelijk dat er ook weer een cursus voor
Natuurouders van start zal gaan.
Contactpersonen
Wilt u een IVN-gids inschakelen dan kunt u terecht bij onderstaande
contactpersonen. Ook voor meer informatie kunt u hen vrijblijvend bellen
- Jeanne Lam, tel 043 - 364 90 12 (IVN Meerssen)
- Leo Teheux, tel 043 - 364 83 12 (IVN Ulestraten)

Reeds geplande activiteiten IVN-Jeugdgroep:
11 sept.
9 okt.
13 nov.
11 dec.

Bezoek aan de watertoren Schimmert
Bezoek aan de mergelgroeve ‘t Rooth op zoek naar fossielen
Herfst Activiteit
Thema “Huisdieren”
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DE KONTEKLOPPER
Nee, we hebben het nu niet over ongewenste intimiteiten maar over
de vogelsoort Aalscholver, een vogel die zich op of bij het water
ophoudt. Wanneer hij veel vis heeft gegeten, komt hij bij het
opvliegen maar moeilijk omhoog en slaat dan met zijn achterlijf of
staart tegen het water en daarmee heeft hij de naam 'konteklopper'
verworven.
Als er één vogel in ernstige mate in de geschiedenis is uitgeroeid,
bejaagd, verdreven en beschimpt, dan is het wel de Aalscholver. Met
name de vissers hebben grote moeite met deze concurrent, die niet
altijd als concurrent gezien mag worden.
Ook in onze regio zien we steeds vaker vluchten Aalscholvers
overkomen, zeker langs de Maas; we spreken dan van
foerageertochten. Het silhouet is duidelijk herkenbaar (kruisvorm) en
de snelheid van op en neergaan van de vleugels onderscheidt zich
van die van andere vogels. Ze vliegen vaak in een V-formatie. Na
enige oefening kan menige vogelaar een groep Aalscholvers
herkennen.
De Aalscholver
Deze vogel lijkt op het eerste gezicht een zwart verenkleed te hebben. Het
gaat echter bij deze vogel om structuurkleuren en dat betekent, dat er
onder invloed van de lichtinval veel meer kleuren uit te halen zijn, namelijk
van bruin tot bronsgroen. Qua silhouet, met name als hij op een paal zijn
vleugels opengeslagen laat drogen, lijkt de Aalscholver op een
prehistorische vogel.
Gezien het feit, dat deze vogel een duiker is (hij vangt immers vissen in
het water tot op een diepte van 10 meter onder water) mag hij niet een te
groot drijfvermogen hebben; vandaar dat deze vogel enkele afwijkende
fysieke kenmerken vertoont. Hun botten zijn zwaarder en de luchtkamers
in de botten zijn kleiner. Bovendien kunnen ze de lucht uit hun verenpak
persen én ze laten hun verenpak nat worden, hetgeen tot gevolg heeft dat
er nog minder lucht in het verenpak zit. Dan hebben ze minder last van de
opwaartse kracht. Met hun ver naar achteren geplaatste poten beschikken
ze over een zwemvermogen, waardoor ze achter de vissen kunnen
aanjagen.
Na een duikbeurt baden ze zich even, houden de vleugels gespreid
boven het water en laten ze even uitdruipen of slaan de grootste druppels
er van af. De veren zelf kunnen het water redelijk afstoten vanwege de
opgebrachte olie uit de stuitklier.

12

Dan vliegen ze naar een dichtbijgelegen rustplaats. Omdat ze vanwege
het water nogal zwaar kunnen zijn, zeker als ze behoorlijk wat vis hebben
gevangen, stijgen ze moeilijk op. Vandaar de bovengenoemde naam:
konteklopper.
Dan houden ze op de rustplaats zo'n twintig minuten hun vleugels
gespreid om ze te laten opdrogen en dat is een plaatje, waarop vogelaars
kunnen kicken. Dat drogen heeft wel degelijk zin; ze kunnen dan met
droge vleugels snel en efficiënt opvliegen wanneer ze verstoord worden.
Aalscholvers leven in kolonies. In februari en maart begint het
kolonieleven op gang te komen. Zijn deze vogels normaal door het jaar
nogal stil van aard, nu beschikken ze over een arsenaal van grommende
en gorgelende geluiden. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes blijkt
moeilijk te constateren; de mannetjes zijn iets groter en zwaarder van lijf
en leden.
Het mag duidelijk zijn: Aalscholvers eten tegen de 300 gram vis per
volwassen vogel; voor een Aalscholverpaar met enkel jongen is dan snel
uit te rekenen, wat er gevangen dient te worden. Weliswaar is dat niet
altijd de vis, die ook door de visserij wordt gevangen, dus in die zin zijn
het niet altijd concurrenten.
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De verguisde Aalscholver.
Zoals ik reeds zei: als er één vogel zo negatief benaderd is in de
geschiedenis, dan is het wel de Aalscholver. Nu hebben zwarte vogels,
daar wel meer last van. Denk maar eens aan de kraaiachtigen. In het
verleden is de Aalscholver massaal afgeschoten, vergiftigd, verjaagd van
het nest en opgehangen of hij is met zijn hele kolonie verstoord. Zelfs
vogelaars lieten zich niet bepaald positief over de Aalscholver uit: "De
Aalscholver stinkt stuitender en afstotender dan alle andere vogels. Zijn
gestalte is walgelijk, zijn geluid schor en hees en zijn eigenschappen zijn
min."
Niettemin heeft de Aalscholver zich steeds opnieuw weten te herstellen.
Op het ogenblik heeft hij de status van beschermde vogel en bevinden de
grootste kolonies zich in Nederland.
Ze worden vooral door de vissers als concurrenten gezien. Ze eten
namelijk wel enkele visjes per dag, zo'n 300 gram. Kwade stemmen
voeren die hoeveelheid op tot wel 5 kilogram en dat is toch wel erg
overdreven. Zo is men ook bekend met jarenlange overbevissing en de
Aalscholvers krijgen de schuld. Natuurlijk pikken zij vele visjes weg, maar
het zijn niet altijd de soorten vis, die door vissers op prijs worden gesteld,
namelijk spiering, witvis en pos.
Soms jagen ze puur individueel, maar ze krijgen het ook klaar om in
groepen te vissen: een deel van zo'n groep duikt de troebele diepten in en
jaagt de vissen omhoog waar ze in het heldere water een gemakkelijke
prooi zijn. Die taakverdeling wordt afgewisseld, zodat iedereen zijn
kwantum kan halen.
Het Aalscholverbestand
Het aalscholverbestand reageert sterk op factoren zoals de vervolging, de
bestrijding van de ernstige watervervuiling, de voedselrijkdom van het
water. Zo leidt voedselaanvoer via de IJssel naar het IJsselmeer tot een
groter visaanbod en als gevolg daarvan ontstaan rondom het IJsselmeer
de meeste en grootste kolonies.
Bovendien ontstaan er ook kolonies elders in het land, met name het
Deltagebied, het Noordzeekustgebied en de Waddeneilanden. Op het
ogenblik gaat het in Nederland om zo'n 20.000 broedparen. Daarvan
broeden er 11.000 in het IJsselmeergebied, 4000 langs de overige meren,
4000 in de kustzone en 1500 in het rivierengebied.
In Limburg zien we de Aalscholvers voornamelijk tijdens de trekperiode,
maar er zijn steeds meer vogels die hier blijven hangen. Niettemin, tot
echte broedkolonies is het nog niet gekomen. We nemen de Aalscholvers
vooral waar langs de Maas en de grindgaten. Was dat voorheen bij hoge
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uitzondering, op het ogenblik zien we ze zeer regelmatig; ook in grotere
groepen.
Dat staat dan ook weer in verband met de vooruitgang van de Aalscholver
buiten Nederland waaronder Denemarken.
Slot
De Aalscholver als concurrent van de visserij. Er is een geval
bekend, dat Aalscholvers bij een viskwekerij het klaar speelden een
vijver in enkele dagen leeg te eten. Verjaagtechnieken hadden
nauwelijks resultaat. De kwekerij lag in de buurt van een
natuurgebied. Stom hé. De kat op het spek binden. De Staat heeft
moeten opdraaien voor de kosten. De kwekerij is naar een ander
gebied verplaatst; ook daar zitten Aalscholvers maar in een kleinere
hoeveelheid. Dan kijkt men niet op een visje. Daarom dan ook de
uitspraak vanuit de visserij: "Het zijn niet onze grootste vrienden,
althans, niet in deze aantallen." Helaas.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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OVER AARDBEIEN
Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we nog midden in het
aardbeienseizoen. Ik ben dol op aardbeien dus voor mij mogen ze
inderdaad “zomerkoninkjes” heten. Mijn tuin is niet zo geschikt voor
aardbeien: er is te veel schaduw. Maar het belangrijkste is dat ik al
teveel planten heb die met onder- en bovengrondse uitlopers
voortdurend bezig zijn hun domein uit te breiden. Bij het onderhoud
van mijn tuin heb ik meer last van de gewenste planten dan van de
ongewenste. Een aantal jaren geleden kon ik toch de verleiding niet
weerstaan om een paar wilde bosaardbeitjes te poten en nu kom ik
op allerlei onverwachte plaatsen zo’n klein aardbeitje tegen. Ze zijn
klein, maar oh zo lekker.
Een hangaardbei
Directe aanleiding voor dit stukje was de aanschaf van een hangaardbei,
een variant van de gewone aardbei. Die hang je op twee meter hoogte
tegen de muur in de zon en dan kan hij alleen nog maar aardbeien maken
en geen uitlopers. Dat ging één week goed: toen bleek de merel beter bij
te houden wanneer de aardbeien rijp zijn dan wij. Maar de bloemen zijn
ook mooi en frustraties kun je van je af schrijven en zo werd het dus een
artikel voor het IVN.
Eigenlijk was ik er altijd van uit gegaan dat de gekweekte aardbei door
veredeling was ontstaan uit de bosaardbei of een van zijn familieleden.
Maar ook hier lagen weer een aantal verrassingen te wachten en de
aardbei blijkt een hele interessante geschiedenis te hebben.
De gewone bosaardbei en de grote bosaardbei
De gewone bosaardbei (Fragaria vesca) is in West-Europa inheems. Bij
de nederzettingen uit de steentijd zijn resten gevonden en ook de
Romeinen en Grieken kenden deze aardbei. Een erg bijzondere betekenis
had de bosaardbei niet bij deze volken; waarschijnlijk vonden ze het
vruchtje lekker en aten ze het gewoon op. Tegenwoordig groeit de
bosaardbei nog steeds in heel West-Europa. In Nederland staat het
plantje vooral in het duingebied en in Zuid-Limburg. De natuurlijke
standplaats is in loofbossen maar zon en een schrale bodem vormen
geen echt probleem.
De situatie rond de grote bosaardbei (Fragaria moschata) is wat
onduidelijker. De grote bosaardbei is duidelijk verwant aan de gewone,
maar alles is wat groter, ook de vrucht. Het blijkt dat de grote bosaardbei
vier keer zoveel chromosomen heeft als de gewone en dat is een
bekende “truc” van kwekers (en van de natuur) om grotere planten,
bloemen en vruchten te krijgen. Meestal mislukt de truc omdat er óf geen
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nakomelingen komen óf omdat de nakomelingen steriel zijn, maar heel
soms lukt het wel en is er zo een nieuwe soort ontstaan. Waar en
wanneer deze natuurlijke variant van de bosaardbei is ontstaan, is niet
bekend. Waarschijnlijk wel binnen Europa. Helemaal perfect is het ook
deze keer niet gelukt want de grote bosaardbei is tweehuizig terwijl de
gewone éénhuizig is. Tweehuizig betekent dat er planten zijn met alleen
mannelijke of met alleen vrouwelijke bloemen. Om een aardbei te maken
heb je dan dus twee planten nodig: een mannelijke en een vrouwelijke. Bij
een plant als de aardbei die vooral uitbreidt via uitlopers zul je dus al
gauw “veldjes” vinden met alleen mannelijke of met alleen vrouwelijke
planten. En beide zonder aardbeien! Als consument ben je daar niet blij
mee, temeer omdat ook de grote bosaardbei heerlijke vruchten schijnt te
hebben. Ik heb ze nooit geproefd: de grote bosaardbei is zeldzaam in
Nederland maar schijnt in Zuid-Limburg wel voor te komen.

Aardbeien kweken
In de Middeleeuwen begon men aardbeien te kweken. Bij kastelen en
kloosters werd vooral de gewone bosaardbei gekweekt. Sommige edelen
waren ook toen al dol op de heerlijke bosaardbeitjes want Karel de
Eenvoudige, koning van Frankrijk, sloeg in 916 Julius de Berry tot ridder
omdat hij na het diner zulke heerlijke bosaardbeien serveerde! De man
noemde zich daarna Julius de Fraise: “fraise” is het Franse woord voor
aardbei.
In 1368 had Karel V, ook koning van Frankrijk, niet minder dan 1200
aardbeiplanten bij zijn paleis. Ook dit zullen waarschijnlijk gewone
bosaardbeien zijn geweest, want de grote bosaardbei wordt pas na 1500
genoemd. Vanaf ca. 1600 is het duidelijk in de geschriften dat men met
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het kweken van de grote bosaardbei problemen had. De opbrengsten
waren erg onbetrouwbaar en men begreep niet waar dat door kwam. Een
goede tuinman verwijdert de planten waar nooit vruchten aan komen,
maar bij de tweehuizige grote bosaardbei betekent dit dat alle mannelijke
planten weggehaald worden! En dan komen er ook geen vruchten meer
aan de resterende vrouwelijke planten! Maar de grotere, lekkere
aardbeien waren zeer populair dus men bleef het eeuwenlang proberen
met wisselend resultaat. Zelfs tegenwoordig wordt de grote bosaardbei
nog gekweekt voor lekkerbekken.
Ergens tussen 1600 en 1650 wordt uit
Amerika (uit de huidige Verenigde
Staten) een nieuwe aardbei ingevoerd
in Europa. Deze aardbei wordt
Virginia aardbei (Fragaria virginiana)
genoemd en wordt daar al eeuwen
door de Indianen gekweekt. Een
Engelse kolonist die kennismaakte
met deze aardbei riep uit: “God had
vast wel een nòg lekkerder vrucht
kunnen maken als Hij had gewild,
maar Hij heeft het zeker niet gedaan!”
De Virginia aardbei is dus erg lekker
én hij is niet veel kleiner dan onze
huidige aardbei en dus véél groter dan
de grote bosaardbei! Maar bij het
kweken zijn de opbrengsten net zo
onbetrouwbaar is van de grote bosaardbei. Later zal blijken dat de Virginia
aardbei inderdaad ook tweehuizig is.
Maar eerst moet er nòg een nieuwe aardbei geïntroduceerd worden, deze
keer uit Chili. In 1709 keerde een spion terug die door Lodewijk XIV, ook
al koning van Frankrijk, was uitgezonden naar Zuid-Amerika. Hij moest de
forten en versterkingen van de Spanjaarden in Zuid-Amerika bekijken,
maar hij meldde ook dat de Indianen in Chili lekkere, grote en witte
lekkere aardbeien kweekten. In 1711 stuurde Lodewijk XIV een tweede
spion, kolonel Frézier, deze moest niet alleen naar forten kijken maar hij
moest ook proberen de witte aardbeien mee te brengen. Het was puur
toeval, maar kolonel Frézier was een afstammeling van Julius de Fraise
met een wat verbasterde achternaam!
In 1714 arriveerde Frézier weer in Frankrijk met 5 planten. Deze groeiden
en bloeiden uitstekend, maar géén aardbeien! De Chileense aardbei
(Fragaria chiloensis) is ook tweehuizig en Frézier had 5 vrouwelijke
planten meegebracht! Maar nu kwam er toch duidelijkheid. Kwekers
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ontdekten al snel dat er wel vruchten aan de Chileen kwamen als je
voldoende Virginia aardbeien of grote bosaardbeien in de buurt zette,
maar met de gewone bosaardbei werkte dat niet. Antoine Nicolas
Duchesne, bioloog in dienst van Lodewijk XV (inderdaad, koning van
Frankrijk), gaf in 1766 de verklaring. De planten met de wat miezerige
bloemen waar nooit vruchten aankwamen en die de kwekers altijd
verwijderden, dat waren de mannelijke planten! En die waren echt nodig!
Maar moeder natuur bedacht een oplossing. De kwekers zetten vaak
Virginia en Chileense aardbeien bij elkaar omdat ze anders geen vruchten
kregen, maar daaruit ontstond rond 1750 spontaan een kruising met
grote, lekkere, rode aardbeien. En misschien wel het meest verrassende:
éénhuizig! Dus met één plant kon men voortaan grote aardbeien krijgen!
En dit is nog steeds onze huidige gekweekte aardbei: Fragaria ananassa,
letterlijk ananas aardbei. En dat is dus ook mijn hangaardbei.
Nepaardbeien en schijnaardbeien
Alle aardbeien zijn familie van de ganzeriken en die horen weer bij de
grote rozenfamilie. Er zijn meer dan tien ganzerik soorten in ons land en
de meeste zijn niet zeldzaam. Ze lijken bijna allemaal in hun bouw en
bloem ook wel wat op de aardbei en je zou ze dus kunnen verwarren.
Maar bij de meeste soorten ganzerik is die kans niet groot want de
aardbeien hebben allemaal witte bloemen en de ganzeriken bijna allemaal
gele.
Alleen de aardbeiganzerik heeft witte bloemen die wel wat op de aardbei
lijken, maar er komen geen vruchten aan die op aardbeien lijken. En uit
het voorgaande blijkt dat we aardbeiachtige planten die geen vruchten
dragen tegenwoordig rustig mogen uitplukken. De wateraardbei heeft wel
vruchtjes die enigszins op aardbeien lijken maar deze plant is duidelijk
anders en heeft roodachtige bloemen.
Sinds een aantal jaren wordt er een “sieraardbei” gekweekt (Potentilla
indica) met gele bloemen en felrode aardbeiachtige vruchten, prima
bodembedekker. De vruchten van de wateraardbei en van de sieraardbei
zijn niet giftig, alleen maar smakeloos. Vogels pikken zelfs nauwelijks van
de sierdaardbei.
Helemaal nep zijn de sieraardbeien met anders gekleurde bloemen,
vooral met roze en rode bloemen en met namen als “lipstick” en “pink
panda”. Ik heb overigens de indruk dat er geen vruchten aan komen.
Jan van Dingenen
De ouderwetse illustratie komt uit de zogenaamde Mainz Herbarius, "Gart
der Gesundheit", gedrukt in 1485 door Peter Schöffer, een leerling van
Gutenberg. Dit was het eerste gedrukte plantenboek.
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EEN DVD OVER DE IJSVOGEL
Alweer ruim een jaar geleden had IVN Ulestraten de primeur om een
unieke film over de IJsvogel in het Limburgse Roerdal te mogen
presenteren. De toen vertoonde film trok een grote menigte vogelaars en
andere natuurliefhebbers uit het Zuid Limburgse naar Ulestraten. Ons
Clubhome “D’n Haamsjeut” bleek dan ook al snel te klein om de bijna 100
belangstellenden te herbergen; uitwijken naar de zaal van het
Gemeenschapshuis was dan ook de enige oplossing.
De film is gemaakt door Dré Wassen die als medewerker buitendienst bij
Waterschap Roer en Overmaas werkt,en is een unieke rapportage van
meer dan 10 jaar observeren, studie en beelden maken, waarin zijn
passie voor deze fraai gekleurde vogel duidelijk naar voren komt.
De destijds vertoonde film is inmiddels “vervolmaakt” zodat de gehele
levenscyclus van de prachtige IJsvogel er nu in verwerkt is. Deze film is
door Dré op DVD gezet om nog meer liefhebbers de gelegenheid te
bieden om van deze mooie inheemse vogel te genieten.
IVN Ulestraten biedt u de gelegenheid om deze fraaie DVD, die elke
natuurliefhebber gezien moet hebben, tegen minimale kosten € 10,= te
verwerven (beperkte oplage!).
Bestellen via 043-3644426 of via email ulestraten@ivn-limburg.nl
Ook leuk om iemand cadeau te doen!
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Biodiversiteit is de levensverzekering voor ons bestaan
Nationale parken (als voorbeeld) zijn onderdelen van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Dit
netwerk is nodig om een grote diversiteit aan populaties van planten en dieren te
behouden. Wat is biodiversiteit eigenlijk en waarom is biodiversiteit zo
belangrijk?

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is de optelsom van vormen van alle leven op aarde. Denk
daarbij aan de miljoenen soorten dieren (inclusief de mens!), planten en
micro-organismen. Denk aan de verschillen binnen één soort, aan de
voortdurende interactie tussen de verschillende soorten en aan de
wederzijdse afhankelijkheid van al die soorten. Naast de vele
verschillende soorten bestaat er tevens een grote verscheidenheid aan
leefgebieden (biotopen). En hoe groter de variatie aan biotopen en
verscheidenheid aan ecosystemen, des te groter is de biodiversiteit. De
vormenrijkdom van het leven op aarde bestaat op verschillende niveaus:
• Het niveau van de genen: dit is de genetische variatie binnen één soort.
Een kleine genetische variatie kan een grotere vatbaarheid voor bepaalde
ziekten betekenen.
• Het niveau van de soorten: hiermee wordt de soortenrijkdom bedoeld.
Veel verschillende soorten en de interactie tussen de soorten zijn
belangrijk voor duurzame variatie aan levensvormen.
• Het niveau van ecosystemen: de aarde als geheel is één groot
ecosysteem. Daarnaast bestaan er grote deelsystemen zoals ‘land’ en
‘zee’. Maar er zijn ook minder grote systemen. Nederland kent
ecosystemen zoals bos, heide, moeras, rivieren, beken, vennen en
meren.
Het belang van ecosystemen en biodiversiteit
Biodiversiteit is meer dan natuur. Zonder de grote ecosystemen zoals
oceanen, kust- en binnenwateren, bossen, droge en natte gebieden, is er
geen variatie aan levensvormen mogelijk. Ecosystemen leveren
onschatbare diensten ten behoeve van het ‘onderhoud van de aarde’, te
weten:
• een bijdrage aan lucht- en waterzuivering;
• de regulatie van waterkringlopen en klimaat;
• de zorg voor het ontwikkelen en in stand houden van vruchtbare
bodems;
• de afbraak van afvalstoffen en de absorptie van verontreinigende
stoffen.
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Ecosystemen leveren ook de mens onmisbare producten zoals onderdak,
brandstof, geneesmiddelen en bouwmaterialen. Biodiversiteit levert de
genetische bronnen voor voedsel en landbouw en vormt daarmee de
biologische basis voor onze voedselzekerheid en ons levensonderhoud.
Bovendien heeft de diversiteit van soorten invloed op de kwaliteit van ons
leven. Gewoon omdat we kunnen genieten van de variatie aan
levensvormen. Biodiversiteit is dus de levensverzekering voor ons
bestaan.

Bron: Infobulletin Nationale Parken Zuid-Oost Nederland

Een dode boom: belangrijk voor iedere biotoop
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
- We weten allemaal wel, dat niet elke vogel even schuw is. Sommige
maken zich al bij het minste uit de voeten, terwijl andere tot op bijna-grijpafstand blijven zitten.
Bij de Vogelbescherming is een rapport "Verstoringsgevoeligheid van
vogels" verschenen. Daarin staat beschreven welke verstoring de diverse
soorten vogels op welke afstand nog kunnen hebben. Het rapport is een
hulpmiddel bij het opstellen van nieuwe plannen en projecten op het
gebied van o.a. recreatie. Bijvoorbeeld als men een terrein wil gaan
openstellen. (Tijdschrift Vogels.)
- Onderstaand versje is menigeen wel bekend:
In mei leggen alle vogels een ei.
Behalve de koekoek en de spriet.
Die leggen in de meimaand niet.
De Koekoek kennen we allemaal wel, maar welke vogel is de Spriet?? Dat
is de Kwartelkoning (Crex crex) die zijn naam ontleent aan een Griekse
sage. Daarin maakt de Kwartelkoning deel uit van een zwerm kwartels op
de trek. Omdat hij iets groter is dan de kwartels en tevens op ze lijkt werd
hij als hun leider, hun koning beschouwd. Welnu, voor die Kwartelkoning
is een soortbeschermingsplan opgesteld. Wat ik nu leuk vind om de lezer
te laten weten, is het gegeven dat deze vogel ook is waargenomen langs
de Geul bij het gebied Ingendael. Ze zijn nogal schuw; ze laten tijdens
zwoele zomernachten hun eindeloos geheimzinnig gerasp horen: "krrr,
krrr." Vandaar als klanknabootsing de Latijnse naam: Crex crex.
(Tijdschrift Vogels)
- Afgelopen winter heeft SOVON en de KNNV (Vereniging van
Veldbiologie) een wintervogeltelling georganiseerd. Er deden 4000
mensen aan mee. Ze telden tussen half december en begin maart
gedurende 5 minuten vanuit een zelfde kijkplek welke vogels zij zagen.
Het meeste waargenomen werd de Koolmees, namelijk bij 50% van alle
deelnemers. De Kauw kwam in de hoogste aantallen voor. In totaal
werden er 126 verschillende soorten vogels waargenomen.
- In onze trendy modeltuinen blijkt niet meer genoeg voedsel voor de
mussen te vinden. Mensen richten te vaak hun tuin opnieuw in.
We zoeken geen schuldige; ik laat me ook ertoe verleiden.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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VLIEGENDE HERTEN GEZOCHT!
Limburg herbergt vermoedelijk een van de grootste populaties van het
vliegend hert in Nederland. De soort wordt al lange tijd verspreid over het
zuidelijk deel waargenomen. Dit jaar zal er een onderzoek gedaan worden
naar het voorkomen van het vliegend hert in Limburg. Stichting EIS Nederland voert in opdracht van het ministerie LNV dit onderzoek uit.
Teneinde de bescherming en daarmee het behoud van deze soort in
Nederland te verbeteren is er meer informatie nodig omtrent zijn
verspreiding. Het is gebleken dat het plaatsen van oproepen tot het
doorgeven van waarnemingen verreweg het meest effectief is. Bijgevoegd
vindt u een de oproep met informatie en een foto van het diertje.
De stichting heeft ook IVN Ulestraten gevraagd om medewerking te
verlenen aan dit onderzoek. Derhalve vragen wij, leden en niet-leden, om
hun waarnemingen door te sturen naar het onderstaand adres.
Het vliegend hert is een van de spectaculairste en grootste insecten in
Europa. Het mannetje kan wel zo’n 8 centimeter groot worden, waarbij
met name de grote geweivormige kaken zeer opvallen. Het vliegend hert
is zeldzaam en is in Europa wettelijk beschermd. De larven leven van
door schimmels aangetast eikenhout. Omdat het slecht gaat met deze
soort in Nederland wordt er veel onderzoek gedaan, onder andere naar de
verspreiding om zo de bescherming op een nuttige manier vorm te geven.
Er worden regelmatig vliegende herten waargenomen, verspreid over
Zuid Limburg. Toch is nog steeds onduidelijk waar de populaties
zich precies bevinden. Ook verder naar het noorden, in de buurt van
de Meinweg, op verschillende plaatsen langs de Maas en in het
grensgebied met Gelderland zijn er verschillende waarnemingen
gedaan. Recent onderzoek in Gelderland heeft uitgewezen dat de
soort in het Rijk van Nijmegen op verschillende plaatsen voorkomt.
Dit jaar wil men onder andere proberen te achterhalen of de soort
nog steeds in de noordelijke helft van Limburg voorkomt en
daarnaast wil men graag weten hoe wijdverbreid de soort in Zuid
Limburg voorkomt.
De provincie Limburg werkt samen met het natuurmuseum Naturalis om
de gegevens van het Vliegend hert te verzamelen.
Per waarneming zijn gegevens over de volgende zaken van belang:
een korte beschrijving van het dier, de locatie (zo nauwkeurig
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mogelijk) en de datum. Daarnaast is informatie over het gedrag van
belang: zat het exemplaar op de grond of op een boom, vloog het
dier rond etc. Ook oudere waarnemingen of waarnemingen van
andere provincies zijn van belang.
Waarnemingen kunnen per e-mail gestuurd worden naar:
eis@naturalis.nl,
of per post naar:
EIS-Nederland, Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden (geen
postzegel nodig)

Vliegend hert: links het mannetje en rechts het vrouwtje.
(Foto’s en copyright René Krekels)
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 3 okt

Herfstwandeling vanuit Kazen door het Bunderbos.
Vertrek vanaf café “Bergrust” Vliegveldweg 21 te
Meerssen om 14.00 uur.
Info: 043 – 3644647 en www.ulestraten.ivn-limburg.nl

Woensdag 6 okt IVN-avond: Film over de vogeltrek.
Aanvang 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut.
Info: 043 – 3649649 en www.ulestraten.ivn-limburg.nl
Maandag 11 okt Dialezing/Voorlichtingsavond over beheer van het
Beneden-Geuldal door st. Het Limburgs Landschap.
Aanvang 19.30 uur gemeenschapshuis De Stip te
Meerssen
Info: 043 – 3643740
Woensdag 3 nov Dia presentatie “De Geul van bron tot monding”
Aanvang 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut.
Info: 043–3644248 en www.ulestraten.ivn-limburg.nl
Zondag 28 nov

Excursie De Watervalderbeek: van bron tot monding,
met de verandering van het Proosdijpark.
Vertrek 14.00 station Meerssen.
Info: 043 – 3643740 en www.ulestraten.ivn-limburg.nl

Woensdag 1 dec Dia lezing “Dassen en hun biotoop”
Aanvang 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut.
Info: 043 – 3644976 en www.ulestraten.ivn-limburg.nl
Zondag 26 dec

25e Oudejaarswandeling in de mooie omgeving van
Ulestraten.
Vertrek aan de kerk te Ulestraten om 14.00 uur (2e
kerstdag).
Info: 043 – 3644647 en 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

Vacature

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 & 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 Zuid -West 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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