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VAN DE BESTUURSTAFEL
De zomer komt er weer aan. Zal het weer zo’n zomer worden als vorig
jaar? Wie weet!
Ons verenigingslokaal onderging een fikse schoonmaakbeurt,
uitgevoerd door bestuursleden en coördinatoren van onze
werkgroepen. Keukenkastjes, planken en ander materiaal kregen een
sopbeurt. Er werd geschrobd en gedweild alsof het een lieve lust was.
En zoals u wellicht vrijwel onmiddellijk bemerkt heeft, is ons verenigingsblad D’n Haamsjeut in een nieuw jasje gestoken. Het formaat is gewijzigd in
een handzamer model en het betekent tevens lagere kosten. De
belangrijkste motivatie voor dit initiatief is echter papierbesparing, minder
bomen, dus minder milieubelastend en een betere uitstraling! Het formaat
past ook meer in uw boekenkast naast de andere natuurboeken. In
ruggespraak met het bestuur komt dit initiatief van de werkgroep Afdelingsblad. Een groot compliment voor deze werkgroep is dan ook op zijn plaats,
mede ook omdat zij er ieder seizoen weer in slagen een prachtig
verenigingsblad te produceren. Gezien de reacties tijdens regio- en
districtsvergaderingen is onze Haamsjeut een prachtig visitekaartje voor
onze afdeling. Het bestuur en de redactie hopen dat u ons verenigingsblad
in dit nieuwe formaat weet te waarderen en wensen u alvast veel leesgenot!
Bestuursleden namen deel aan diverse regio-, districts- en milieuvergaderingen. Na een intensieve cursus voor watergidsen van het
Waterschap Roer en Overmaas zijn 2 deelnemers van onze afdeling
hiervoor geslaagd en is onze afdeling nu ook twee watergidsen rijker. Het
zijn Els Derks en Wim Ghijsen. Beiden van harte proficiat! Wij hopen veel
van jullie opgedane kennis te kunnen profiteren.
Verder waren er weer diverse films- en dialezingen, zoals bijvoorbeeld de
Hoornaar, het Geuldal , roofvogels, uilen etc.
Ook gingen wij weer op bezoek bij de fruitteler L. Petit. Deze had ons
uitgenodigd om ook eens in het voorjaar te komen kijken. Wij waren met 58
deelnemers . Door Leon en een consulent van het Bedrijfsschap Fruittelers
werd ons duidelijk gemaakt hoe moeilijk, maar ook milieubewust het fruit
geteeld wordt. Ook werden wij tussendoor voorzien van koffie, thee en cake
en bij afscheid nog een proeve van heerlijke appels. Al met al weer een
geslaagde avond. Met dank aan de gastheer en gastvrouw!! Weet wat u
koopt en eet streng gecontroleerde Nederlandse appels. Bij geïmporteerde
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appels en peren ontbreekt vaak deze strenge controle. En ook belangrijk, u
kunt dicht bij huis terecht voor deze lekkernij.
Op zondag 16 mei was er onze jaarlijkse fietstocht, uitgezet door F.
Erkenbosch en J. Slijpen. Er waren 56 deelnemers en deze genoten van
een prachtige route door ons Limburgse land. De gelegenheid werd
geboden om bij de eerste stop, de Orchideeëntuin te gaan bezoeken en
men werd daar voorzien van koffie en thee. Ook de 2e stop was een
verrassing. Een der vrijwillige molenaars van de Tiendhovenmolen was
bereid de molen op zondag speciaal voor onze groep open te stellen. Hij
gaf, deelnemers in twee groepen gesplitst, tekst en uitleg betreffende de
molen en het korenwolfreservaat. Ook daar werd men door onze afdeling
tijdens de stop voorzien van frisdrank. De bezemwagen hoefde slechts
eenmaal in actie te komen en dat was zelfs de laatste kilometers pas het
geval. De deelnemers spraken dan ook van een geslaagde tocht. De twee
fietsgidsen kregen veel complimenten te verwerken.
Woensdag 2 juni is er een I.V.N.-avond gepland in de Botanische tuin van
I.V.N.-afdeling Elsloo en op zondag 13 juni een middagwandeling in het
Meinweg gebied. Daar kan ik echter niets over meedelen omdat ik dit
schrijven tijdig voor onze redactie moest inleveren. U houdt het nog tegoed.
Idem dito geldt dit voor onze late avondwandeling op 7 juli in Maastricht, in
het bijzonder het Jekerkwartier. Dit was een verzoek n.a.v. de dia-serie van
F. Erkenbosch omtrent de vestingwerken van Maastricht. Tevens zal er een
bezoek plaatsvinden op 4 augustus aan de Vuursteenmijn in Rijckholt. 1
September zal weer onze bekende vakantie-varia-avond gehouden worden.
Kortom volop te genieten, misschien eens leuk om uw vrienden, kennissen
en anderen op onze afdeling en haar activiteiten, te attenderen.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de
maand? Aanvang 20.00 uur in D’n Haamsjeut.
Zien wij ook weer op onze cursussen, wandelingen, diapresentaties en
andere activiteiten?
Geniet van de zomer en de vakantie.!! Graag tot horens en ziens in ons
verenigingslokaal D’n Haamsjeut.

Frans Passier, Voorzitter.
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DE JUBILEUMHAAMSJEUT: LENTE 2005
In de vorige aflevering van D'n Haamsjeut, de lente-editie 2004, plaatsten
we een oproep om een bijdrage te leveren aan de Jubileumeditie van D'n
Haamsjeut, Lente 2005.
Het overkoepelend thema, waarin velen zich kunnen herkennen, is:
Bijzondere IVN-momenten tussen 1980 en 2005
We denken daarbij aan bijzondere IVN-Ulestraten-momenten, zoals een
terugblik op leuke, interessante, emotionele, lachwekkende of belangrijke
momenten van de diverse werkgroepen of van het IVN in het algemeen.
Het kan een terugblik zijn op de periode tussen 1980 en 2005 op "ons IVNgebied" of op het tijdschrift D'n Haamsjeut.
Op die manier hopen we in de Jubileumeditie op een aantrekkelijke en
gevarieerde wijze terug te kijken op 25 jaren IVN-Ulestraten.
Als je van plan bent daarvoor in de pen te klimmen, laat ons dat alvast
weten, zodat we tijdig aan de gang kunnen gaan. Geef die voornemens
door aan de redactie van D'n Haamsjeut: Jean Slijpen, Jan van Dingenen
of Jos Smeets (tel. 3643969).

We hebben zelf ook een aantal gedachten ontwikkeld. Mogelijk zullen we
zo links en rechts wat schrijvers gaan polsen.

Namens de redactie van D'n Haamsjeut,
Jos Smeets
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ROOFVOGELS EN UILEN IN FRANCISCUSOORD, HOUTHEM
Het is al weer een tijdje geleden dat Harry door Ingrid (zij is klassenassistente) werd benaderd om een lesdeel te verzorgen over vogels:
over roofvogels en uilen in het bijzonder.
Als lid van de Werkgroep Vogels van IVN-Ulestraten wilde hij hier
graag aan meewerken. Nadat er een datum was geprikt, kon er actie
worden ondernomen. Er werden enkele boeken over Roofvogels en
Uilen bezorgd bij Ingrid en een geprepareerde Sperwer. Zo kon Juf
Danny samen met Ingrid de kinderen goed voorbereiden op de dingen
die gingen komen.
Op een frisse vrijdagmorgen in februari werden we door Ingrid aan huis
afgehaald. En zeg nou zelf, een auto met chauffeuse, dat maak je ook niet
elke dag mee. Onze eigen auto was helaas in de kreukels gereden,
vandaar.
Bij aankomst in Franciscusoord volgde een hartelijke begroeting van Juf
Danny en de kinderen, een groep van 11 kinderen. We konden zien dat er
prachtig werk was verricht door de kinderen, dankzij de goede
voorbereiding. Juf Danny hield een inleiding over de te volgen procedure.
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Daarna togen we met de groep naar de BLOKHUT: dit is een grote ruimte
waar allerlei activiteiten plaats vinden. De verplaatsing naar de Blokhut nam
enige tijd in beslag. Het betreft hier dan ook geen gewone basisschool,
maar een Mytylschool. De kinderen hebben allemaal een of meer
handicaps. In de Blokhut was het een drukte van belang. In totaal waren er
ongeveer 40 kinderen, 4 groepen, waaronder het klasje van Danny en
Ingrid met overige juffen en klassenassistentes.

Alvorens Harry zijn verhaal kon doen was er nog een huldiging van een
jarige Juf. Daar moest natuurlijk voor gezongen worden. Maar eindelijk kon
Harry beginnen met zijn onderdeel. Een verhaaltje over Roofvogels en
Uilen was het eerste gedeelte, daarna een dia-serie. Vooral de dia’s waren
indrukwekkend voor de kinderen. Moeilijk te begrijpen vonden veel kinderen
de opgezette vogels. "Hoe kan een dode vogel op een boomstam zitten?"
En : "Ik wil alles van je weten. Hoe komen Roofvogels en Uilen aan
jonkies? Legt een vogel net als een kip ook eieren?" Zomaar een greep uit
de vele opmerkingen en vragen. De opgezette Bosuil en Kerkuil werden
uitvoerig bekeken en aangeraakt.
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Daarna was er werk aan de winkel, het uitpluizen van de vele braakballen.
Gelukkig was er gezorgd voor een flinke voorraad, zodat ieder kind naar
hartelust kon pluizen.
Iedereen was flink bezig. Vele botjes werden tevoorschijn getoverd en
opgeplakt.
Het meest spectaculaire gedeelte van deze morgen moest echter nog
komen. De ROOFVOGELSHOW. Vol spanning wachtte iedereen af wat er
ging gebeuren. De hoofdpersoon van deze show (een Belg van origine)
vertelde iets over Roofvogels en toonde een Oehoe en een
Roodstaartbuizerd. Allebei een indrukwekkende verschijning. De Oh’s en
Ah’s waren niet van de lucht. Voor de echte show van de roofvogels moest
iedereen naar buiten. De hele groep kinderen met begeleiders ging bij
elkaar staan en de show kon beginnen.
Twee Woestijnbuizerds (vogels uit Noord-Amerika) waren bereid, soms na
lang soebatten, hun kunstjes uit te voeren. Naderhand mocht ieder kind met
de handschoen aan even een vogel op de hand houden. Ook enkele
begeleiders maakten hier dankbaar gebruik van. Velen werden op de
gevoelige plaat vastgelegd. De showmannen werden hartelijk bedankt en
van een kleine attentie voorzien.
Daarna volgde voor ons het afscheid van Franciscusoord. In de klas van
Danny en Ingrid werden wij verrast met een prachtige tekening van een
Roofvogel en enkele versnaperingen. Al met al een hartverwarmende
gebeurtenis, die we niet snel zullen vergeten.
De foto’s die we toegestuurd kregen resten ons als mooie herinnering.

Harry en Martha Janssen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Uit 'Nature' komt het volgende bericht: Koolmezen in de stad zingen hoger
dan hun soortgenoten op het platteland. Dat doen ze om boven de
stadsgeluiden uit te komen. Stadsgeluiden hebben een lagere frequentie
(aantal trillingen per seconde), dus als de koolmees wil 'duelleren' met
soortgenoten dan moet hij zich kenbaar maken door zang met hogere
frequenties. Uit onderzoek blijkt dat de koolmees dat eenvoudig oplost: hij
laat gewoon de tonen met lagere frequenties weg en daardoor ontwikkelt hij
een scheller repertoire. Slim hè.
Van SOVON de volgende bewering: De sperwer begint een echte
stadsvogel te worden. Hij broedt sinds een jaar of tien steeds vaker in
stedelijk gebied. Oorzaak: de opkomst van de havik. En het aantal
prooidieren van de havik (te weten houtduiven en konijnen) zijn afgenomen,
dus de havik heeft het steeds vaker op sperwers gemunt. Die houden het in
bosachtig gebied voor gezien en zoeken de stad op. Tellingen van
broedsels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leveren het
bewijsmateriaal.
Daarentegen meldt de stadsbioloog van Amsterdam, Remco Daalder, dat
het aantal Amsterdamse mussen de laatste jaren met zo'n 80% is
afgenomen. Dat komt doordat rommelige stukken groen verdwijnen én
doordat huizen minder toegankelijker worden hetgeen een vermindering
van broedgelegenheid betekent. Of zouden de sperwers de mussen
wegvangen?
Het Staatsbosbeheer meldt dat visarenden in 2002 en in 2003
broedpogingen hebben ondernomen in de Oostvaardersplassen. Om de
visarend te stimuleren echt aan de gang te gaan heeft men twee
kunstnesten geplaatst.
En maar hopen, dat het in 2004 tot een echt broedgeval komt.
Een leuk weetje: in een Engels tijdschrift doet men verslag van een poging
te komen tot een schatting van het aantal vogels op onze wereldbol: men
komt aan 87 miljard vogels; in cijfers geschreven: 87.000.000.000. In
Limburg zegt men dan: miljaar, dat is vöäl!

Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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SNOEICURSUS 2003-2004
Inleiding
IVN-Ulestraten heeft in het winterseizoen van 2003-2004 een
snoeicursus georganiseerd waarvoor een grote belangstelling bleek.
Het enthousiasme waarmee deze cursus werd gevolgd door de
deelnemers kwam o.a. voort uit de grote betrokkenheid en de
deskundigheid van de docent Willy Savelberg. Omdat er in de
theorieles maar ook tijdens de buitenlessen veel informatie werd
gegeven hebben verscheidene cursisten gevraagd om hiervan een
schriftelijk verslag te kunnen krijgen. Zeer waarschijnlijk zijn ook nietcursisten onder onze leden die wat meer willen weten over snoeien in
het algemeen, daarom dan ook voor deze leden dit artikel.

Gereedschap
Goed gereedschap is vaak meer dan het halve werk, dit geldt zeker voor
het snoeiwerk. Laat je bij aanschaf van snoeimateriaal meer leiden door
kwaliteit dan door de prijs. Een goed merk voor snoeischaren is b.v. Felco
verkrijgbaar o.a. bij de Boerenbond of ‘’De Smid’’ in Bunde.
Het is overigens verstandig je materiaal te kopen in een zaak waar je ook
advies krijgt bij de aankoop. Zo zijn er voor een beugelzaag twee
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uitvoeringen voor de bladen, een voor droog hout en een voor vers of nat
hout. Voor nat hout heb je een blad nodig met een dubbele betanding om
het zaagmeel uit de snede af te voeren anders loopt de zaag steeds vast.
Eenmaal goed materiaal aangeschaft moet je het ook op peil houden.
Daarom na elk gebruik even droog maken, in ieder geval gedurende het
jaar enkele keren met olie de snijvlakken bewerken. Hiervoor is gewone
‘’fietsenolie’’ al geschikt, je hoeft hiervoor geen dure sprays te kopen
waarvan de helft bij het spuiten ook nog eens in het milieu terecht komt.
Het kan voorkomen dat je bij het knippen een snijvlak van b.v. een
snoeischaar beschadigt waardoor hierop een braampje onstaat, dit moet
direct worden verwijderd. Het beste kan dit gebeuren door met een stukje
grof schuurpapier over het snijvlak te gaan van beneden naar boven. Lukt
dat niet dan kun je het braampje ook wel (voorzichtig) bijwerken met een
vijl. Houd het snij- en knipmateriaal in elk geval scherp dat houdt het
snoeiwerk leuk (of minder inspannend, afhankelijk hoe je het bekijkt). Een
goed slijpadres in de buurt is b.v. Siko Karveelweg 13 (Beatrixhaven)
Maastricht.
Het snoeien van coniferen
Coniferenhagen worden het vaakst ‘’mishandeld’’. Als regel begint men te
laat met knippen, wil men dan later de haag in de gewenste vorm brengen
dan heb je een grote kans dat je bruine plekken in de haag krijgt die
misschien nog wel dicht groeien, maar je kijkt in elk geval wel gedurende
een langere tijd tegen een minder leuke haag aan. Om dit probleem te
vermijden moet je coniferen al knippen vanaf het tweede jaar dat ze geplant
zijn. Ook daarna moet je ze regelmatig knippen, liefst twee maal per jaar,
om ze mooi fris groen en mooi dicht te houden. Met goed gereedschap en
wat tuinliefde kan dit geen probleem zijn, zeker als je bedenkt dat enkele
overgeslagen knipbeurten je relatief veel werk bezorgen met een te
voorspellen mager resultaat.
Grotere coniferen die solitair staan hebben de neiging wat uit te waaieren,
waardoor ook wel zwaardere takken kunnen af breken en waardoor het
model van de conifeer wordt aangetast. Een goede remedie hiervoor is de
takken samen te binden met een wat dikker touw van een natuurlijk
materiaal d.w.z. touw dat door regen en wind wordt aangetast en zo
automatisch vergaat, waardoor je ook weer automatisch (pak weg, eens om
de drie jaar) gedwongen wordt een nieuw touw aan te brengen. Om dit
laatste te vermijden of uit onwetendheid neemt men vaak touw bestaande
uit een kunststof, maar hierbij is de kans erg groot dat dit type touw zich
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insnijdt in de schil van de tak, waardoor beschadigingen of zelfs een
afsterven kan plaats vinden. Over het algemeen is het aan te bevelen als
bindmateriaal uit te gaan van een natuurlijk materiaal dat na een paar jaar
vervangen moet worden om het gevaar van insnijden te voorkomen.
Bij een rigoureus terugsnoeien van een te veel uit de kluiten gegroeide
boom, b.v. een taxus, moet je altijd een soort kruin laten zitten, omdat
hierbij het gevaar bestaat dat de boom verdrinkt in zijn eigen sappen. Als
de boom ‘’zijdelings’’ weer wat is aangegroeid kun je de kruin alsnog
verwijderen indien dit gewenst is.
Het snoeien van heesters
Wat wij in het bos struiken
noemen, noemen wij in onze
tuin heesters. Om ook deze
mooi in vorm te houden
moeten wij regelmatig
snoeien. Het is veel beter en
ook gemakkelijker om elk
jaar alle heesters en bomen
even bij te snoeien dan b.v.
enkele jaren over te slaan,
want dan moet er vaak erg
rigoureus worden ingegrepen wat de schoonheid
van heester of boom niet ten
goede komt en zeker niet de
eerste seizoenen. In landen
waar men olijfbomen heeft
geldt voor het snoeien ervan
het volgende gezegde:
Een (olijf)boom is pas goed
gesnoeid als een duif die in
de boom in de buurt van de
stam zit, kan wegvliegen
zonder een takje met de
vleugels te raken.
Dit gezegde geldt ook vrijwel onverkort voor onze bomen en de grotere
heesters en is een zeer goed hulpmiddel bij het beoordelen van welke
13

takken moet ik verwijderen en welke niet. Geef de boom of heester
‘’binnenin’’ zoveel mogelijk de ruimte, m.a.w. maak hem daar zo kaal
mogelijk. De buitenkant van de boom is daardoor ook veel gemakkelijker in
de gewenste vorm te houden.
Als je een tak moet verwijderen dan geldt een eenvoudige, maar voor
beginners misschien niet gemakkelijke regel: niet te lang en niet te diep.
Knip je hem te lang af d.w.z. dat er na het knippen een z.g. kapstokje op de
hoofdstam achterblijft dan kan dit later leiden tot een wildgroei
(waterscheutjes) op het kapstokje, maar ook kan het kapstokje zodanig
indrogen of afsterven dat er een gat ontstaat in de hoofdstam waardoor
hierin een infectie kan ontstaan. De meeste tuinliefhebbers vinden een
kapstokje afschuwelijk omdat je hier meteen de slechte snoeier aan
herkent. Bovendien kun je je aan een kapstokje behoorlijk pijn doen als je
naderhand nog bezig bent in de boom of struik.
Knip je de tak te diep af of te kort af d.w.z. vlak langs de stam dan
beschadig je meer dan noodzakelijk is aan de schil van de hoofdstam,
waardoor infecties aan de stam kunnen optreden. Voor het juist snoeien
van een heester of boom is enige oefening wel vereist, maar het kan ook
nuttig zijn dat je je snoeiwerk af en toe eens laat beoordelen door iemand
die ter zake kundig is.
Eénjarig en overjarig hout
Bij het snoeien van heesters moeten we ook nog rekening houden met hun
bloeiwijze; sommige bloeien op éénjarig hout en andere op overjarig hout.
Het lijkt moeilijk maar ook dit is te leren. Heesters die op overjarig hout
bloeien doen dit in het voorjaar, (daarom zegt men ook wel eens dat ze op
voorjarig hout bloeien, dat is dus gemakkelijk te onthouden!) b.v. de
forsythia en de ribes. Deze heesters worden direct na de bloei gesnoeid,
dan kunnen zich nog in datzelfde jaar nieuwe takken en bloemknoppen
ontwikkelen. Snoeit men in dit geval te laat dan haal je de reeds gevormde
bloemknoppen weg!
De heesters die bloeien op éénjarig hout doen dit gewoonlijk pas na juli,
omdat de takken waarop de bloei plaats vindt pas na de winter zijn
gevormd en deze heesters kunnen dus vroeg in het voorjaar worden
gesnoeid, zoals b.v. de vlinderstruik (buddleia) en de rode spirea.
Het snoeien van rozen
Als je struikrozen koopt let er dan op dat je minstens 4 gezonde takken op
de onderstam hebt staan, dan heb je alvast een goede basis om te
beginnen.
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Indien zich later kleinere takken ontwikkeld hebben op de 4 hoofdtakken
dan moet je deze takjes zodanig terugsnoeien dat ze niet boven de
hoofdtakken uitsteken, maar een stuk lager.

Vóór de winter kun je het beste met de heggenschaar de rozen een stuk
terugknippen zodat de omgeving van de rozen wat gemakkelijker te
bewerken is. Het uiteindelijke vormsnoeien vindt plaats ná de winter om
invriezen van de takken te voorkomen. De rozentakken worden zover
teruggesnoeid dat minstens nog 4 à 5 ogen overblijven, de takken worden
circa 1 cm boven het vierde of vijfde oog afgesneden. De takken die blijven
staan moeten regelmatig verdeeld zijn over de struik, liever drie goed
verdeelde takken dan vijf die teveel aan één kant zitten. Het snoeien van
struikrozen dient elk jaar consequent te gebeuren, want deze rozen
hebben een enorme groeikracht.
Stamrozen en miniatuurrozen worden gesnoeid als struikrozen. Klimrozen
hoeven minder regelmatig gesnoeid te worden, maar het is wenselijk dat
enkele jonge scheuten de kans krijgen om volledig uit te groeien omdat
oudere takken op den duur te kaal worden en te weinig bloei geven. Het
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wegnemen van deze oudere takken dient te gebeuren in de zomer meteen
na de bloei, de jonge scheut kan dan nog stuk doorgroeien en de volgende
zomer al flinke bloei geven. Treurrozen worden gesnoeid als klimrozen.
Enkele soorten met een bijzondere snoeiwijze
- Lavendel: om deze mooi vol te houden kan men de struik het beste ieder
jaar direct na de bloei flink met de heggenschaar terug snoeien.
- Hortensia: de algemene uitvoering (macrophylla), bloeit op overjarig hout
en wordt meteen na de bloei (de bloemknoppen worden reeds in de
nazomer gevormd) ingekort tot op 2 dubbelogen boven het donkere
overjarig hout. De klimhortensia, deze bloeit eveneens op overjarig hout en
wordt dus ook direct na de bloei in de vorm gesnoeid die men beoogt.
Tenslotte hebben we ook nog de pluimhortensia: die bloeit op éénjarig hout
en moet elk voorjaar zeer ver worden terug gesnoeid om een mooie en
stevige struik te krijgen en te behouden.
De winterbeurt van de tuin.
Het is langere tijd de mode geweest om onder een winterbeurt te verstaan:
het zoveel mogelijk verwijderen van overbodig tuinafval. Het resultaat was
een kale en weinig natuurlijke tuin in de winter. Er zijn best veel dorre of
uitgebloeide planten die onze wintertuin nog een natuurlijk aanblik geven en
zeker als daar mistdruppels of regendruppels aan hangen om van een
sneeuwhoedje nog maar niet te spreken.
Het grootste nadeel van een rigoureuze winterbeurt is echter dat we veel
insecten, die wij na de winter weer hard nodig hebben in onze tuin, hun
schuilgelegenheid en overwintermogelijkheid ontnemen! Met wat overleg en
kennis krijg je een aantrekkelijke wintertuin die niet alleen natuurlijk oogt,
maar die ook nog eens natuurvriendelijk is.

Wim Ghijsen (met de welwillende medewerking van Willy Savelberg)
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FIETSEN OP 19-09-2004
De autovrije zondag, ieder jaar in september, is uitgegroeid tot: Week
van de Vooruitgang, groen licht voor duurzame mobiliteit. Het aantal
landelijke organisaties in het organiserende samenwerkingsverband
is uitgegroeid tot acht, waaronder Milieudefensie, 3VO, Rover en
Fietsersbond. Het aantal plaatsen in Nederland, waar aandacht
besteed wordt aan de Week van de Vooruitgang groeit jaarlijks.
In de gemeente Meerssen is het initiatief van Milieudefensie Meerssen
opgepakt door de Gemeente zelf. In de gemeente Meerssen vinden onder
andere de volgende activiteiten plaats:
- Op Voeten en Fietsen Naar School op donderdag 16 september.
- Fietstocht door de gemeente op Autovrije Dag op zondag 19 sept.
- Fiets Naar Je Werk op maandag 20 september.
Van IVN-leden mag in ieder geval verwacht worden dat ze mee doen aan
de activiteit op zondag 19 september. Informatie daarover vind je te zijner
tijd in De Geulbode.
Als je betrokken bent bij een school (ouder, leerkracht, bestuur enz) gebruik
dan 16 sept. om aandacht te vragen voor een gezond en voor andere
kinderen veilig vervoermiddel van voeten en fietsen.
Ieder kan op zijn werk 20 sept. gebruiken voor aandacht voor de
sportschoolvervangende woon-werk-fietstocht.
Nadere informatie bij:
- Gemeente: Sebastian Swier tel. 366166, sebastian.swier@meerssen,nl
of bij
- Servicelijn Milieudefensie: tel. 020 6262620,
weekvandevooruitgang@milieudefensie.nl, www.weekvandevooruitgang.nl
of bij
- Milieudefensie Meerssen: Els Derks-van der Wiel, tel. 3643740,
wimelsderks@hotmail.com
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DE VELDLEEUWERIK OP ZIJN RETOUR
Wanneer de lezer dit artikel onder ogen krijgt heeft de zomer zijn
intrede gedaan. Laten we hopen, dat het dit jaar een lekkere zomer zal
worden. Eentje met van die zinderende dagen, zodat boven de akkers
de warmte opstijgende luchtstromingen teweegbrengt. Dat is de tijd,
dat "de mussen van het dak vallen", maar ook dat de Veldleeuwerik
zijn onophoudelijke zang ten gehore brengt boven de gewassen. Van
dat gegeven immers ken ik de Veldleeuwerik het meeste, ook al laat hij
zich zeer regelmatig in het voorjaar horen. We hoorden hem meestal
eerder dan dat we hem zagen. Dan tuurden we naar de hemel of we
hem niet konden traceren en als je dat kleine stipje kon ontdekken
wachtte je op zijn afdaling, loodrecht of in spiralen naar beneden
vallend, tegelijkertijd steeds maar zingend totdat hij de vleugels sluit
om de laatste tientallen meters als een steen in het veld te vallen. Het
lijkt of de zomers van vroeger warmer waren, maar dat zal wel schijn
zijn geweest.
Het voorkomen van die vogel, die zo beeldbepalend is voor het late
voorjaar en de zomer, is danig aan het afnemen. In de jaren zeventig
was de leeuwerik na de Huismus en de Merel de talrijkste broedvogel
in ons land en op het ogenblik is dat lang niet meer het geval. Wat is
er aan de hand? Op die vraag willen we een antwoord geven.
De Veldleeuwerik
Gek, dat een vogel een zo intens beeld van het voorjaar en de zomer kan
oproepen. Dat is niet alleen bij mij het geval. Er zijn heel wat dichters
geweest, die zich door de zang van de leeuwerik hebben laten inspireren.
De zang is dan ook uitzonderlijk: gedurende de gehele vlucht is er sprake
van een luide, overdreven zang van hoge, elkaar snel opvolgende
jubeltonen, vol met tierlantijntjes en snelle herhalingen alsook de nodige
imitaties van andere vogels. Om in kunsttermen te spreken:een rococoachtig geheel. Dan ga je als dichter toch wel voor de bijl: Gezelle,
Shakespeare, Van Eeden en Boutens horen in die rij van dichters, die
erover dichtten, thuis.
Bovendien verscheen in 1912 een "Nationale Zangbundel voor Roomsch
Nederland" en hoe heet die bundel? Jawel hoor: De Leeuwerik en nog wel
in twee delen, met een repertoire dat typisch is voor die tijd: katholiek en
vaderlandslievend.
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De Britten spanden de kroon: de emigranten misten de leeuwerik in het
nieuwe land en importeerden leeuweriken zelfs naar Australië en NieuwZeeland.
En wij Nederlanders dan, wij werden op de lagere school gepest met een
dictee, waarin zonodig het meervoud van de vogel verwerkt werd, want het
meervoud was immers “leeuweriken” en niet “leeuwerikken”.
Het mag duidelijk zijn: de zang inclusief de vlucht zijn de inspiratiebronnen
want als visuele verschijning zelf is de leeuwerik weinig opvallend. In de
nazomer lijkt het bijna alsof ze verdwenen zijn. Dan vallen ze tussen de
aardkluiten niet eens meer op.
Weliswaar komt de trek al in september op gang, maar er blijven er ook
heel wat in ons land hangen, zelfs bij streng winterweer.
En hoe zit het nu met dat bestand van leeuweriken??

De Leeuwerik op zijn retour
Natuurlijk horen we de opmerking: "Ik zie steeds minder leeuweriken!" ook
wel. Dan val ik weer terug op een van mijn vorige artikels: Meten is weten.
Het is goed terug te kijken op eerdere informatie en tellingen en dan zijn de
SOVON-tellingen een goede bron. In de jaren 1973 tot 1977 taxeert men
het aantal broedparen in Nederland op zo'n 500.000 tot 700.000.
In het tijdvak 1978 tot 1983 komt men op een taxatie van, schrik niet,
175.000 tot 300.000 broedparen.
In de periode 1998 tot 2000 komt men uit op, schrik weer niet, 50.000 tot
70.000 broedparen; dat is slechts het tiende deel ten opzichte van de jaren
zeventig!!
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Ook in Falsterbo, het bekende vogeltrekpunt aan de Zweedse zuidkust,
constateert men een afname van het aantal doortrekkende
veldleeuweriken.
Is de Veldleeuwerik niet een cultuurvolger? Heeft hij zich immers niet al
eerder aangepast aan de veranderingen als gevolg van het gegeven, dat
de mens landbouw begon te bedrijven? De Veldleeuwerik is een vogel van
grotere open gebieden, zoals de zandgronden van Drente en Groningen,
de zeekleigebieden van Noord-Nederland en Zeeland, de lössgronden van
Zuid-Limburg en de niet al te vergraste heideterreinen in Drente en de
zuidelijke Veluwe. Mogelijkheden te over in ons land, zouden we kunnen
zeggen.
Wat zijn dan wel de veranderingen, die de Veldleeuwerik als cultuurvolger
hebben doen afhaken?
De veranderingen
Om een antwoord te vinden op de bovenstaande vraag, moeten we toch
wel terug vallen op een deskundige informatiebron en dat is de Atlas van de
Nederlandse Broedvogels, uitgegeven in 2002. Per vogelsoort worden er
getallen gegeven met betrekking tot het vogelbestand; dat heb ik in de
vorige alinea's al gedaan. Maar vervolgens gaat men ook over tot het
aangeven van de veranderingen in de biotopen, die zo van belang zijn voor
het wel en wee van die bepaalde vogelsoort. Wat betreft die gegevens val
ik dan ook geheel terug op de genoemde atlas. En welke veranderingen
zijn dan de oorzaak van het teruglopen van het bestand van de
Veldleeuwerik?
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 In de duinen heeft vooral de verruiging van de vegetatie meegespeeld.
Dit gebeurde als gevolg van de infiltratie van voedselrijk water, de
reductie van het aantal konijnen en de 'zure regen'.
 Op de heide speelt vooral het probleem van vergrassing, opslag en
verminderde begrazing.
 In het moderne cultuurland lukt het de vogel niet meer om 2 tot 3
legsels per broedseizoen te produceren en die latere broedsels leveren
juist veel jongen op.
 In de graslanden gaan veel legsels verloren door maaiwerkzaamheden,
de vervroeging van de maaidatum en de hogere maaifrequentie.
 Op bouwland speelt het gebrek aan gewasdiversiteit een negatieve rol.
(opkomst van maïs en wintergranen) en tevens een afname van bermen
langs onverharde wegen.
 Het gebruik van insecticiden, herbiciden en kunstmest leidt tot een
verarming van de prooidierfauna en kruidenrijkdom in graslanden en
akkers.
 Last but not least: de groeiende aantasting van de open ruimte, waar de
Veldleeuwerik behoefte aan heeft.
Gelukkig is er een positieve ontwikkeling te constateren, namelijk een
toename van oppervlakte van braakliggende akkers en graspercelen, waar
de broeddichtheid verdrievoudigt. Maar die positieve ontwikkeling kan het tij
niet keren. In Groot-Brittannië is de Veldleeuwerik al opgevoerd op de Rode
Lijst, als bedreigde soort dus. En ik weet ook wel, dat niet alle
ontwikkelingen te stuiten zijn, maar toch ……
Slot
De Veldleeuwerik, die hoog in de lucht zijn jubeltonen zingt. De vogel
van de onophoudelijke zang. De vogel die vereenzelvigd wordt met de
zinderende warmte van het late voorjaar en de vroege zomer. De
vogel, die we in grote aantallen konden waarnemen.
Die vogel blijkt zeldzaam te worden, net als zovele andere vogels.
Welke dichter zal zich door deze vogel laten inspireren?
Dan moet hij eerst het museum bezoeken; het museum waar de
Veldleeuwerik nog herinnert aan vroeger, aan die zinderende, warme
zomers.
Of is dat slechts romantisch terugkijken?
Jos Smeets
Werkgroep Vogels
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 7 juli:

Avond-stadswandeling Jekerkwartier Maastricht
Vertrek 19.00 uur aan de kerk Ulestraten.
Gids: Fred Erkenbosch Tel. 043–3644647.

Woensdag 4 aug.:

Excursie Prehistorische vuursteenmijn Gronsveld/St.
Geertruid. Vertrek 18.00 uur aan de kerk Ulestraten.
Organisatie: Wim Ghijsen Tel. 043–3644976

Woensdag 1 sept.: Thema avond “Vakantievaria”
Aanvang 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut.
Zondag 3 okt.:

Herfstwandeling door het Bunderbos. We vertrekken
bij café “Bergrust”, Vliegveldweg 21 te Meerssen om
14.00 uur. Gids: Fred Erkenbosch Tel. 043–3644647

Woensdag 6 okt.:

Thema avond/ film over de vogeltrek.
Aanvang 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut

Woensdag 3 nov.:

Dia presentatie “De Geul van bron tot monding”
Aanvang 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut

Zondag 28 nov.:

Excursie Watervalderbeek. “De Watervalderbeek van
bron tot monding”, met de verandering van het
Proosdijpark. Vertrek 14.00 station Meerssen.
Gids: Wim en Els Derks Tel. 043-3643740

Woensdag 1 dec.:

Dia lezing “Dassen en hun biotoop”
Aanvang 20.00 uur clubhome D’n Haamsjeut.

Zondag 26 dec.:

25e Oudejaarswandeling in de mooie omgeving van
Ulestraten. Vertrek aan de kerk te Ulestraten om
14.00 uur (2e kerstdag). Gidsen: alle gidsen.

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 onze site: www.ulestraten.ivn-limburg.nl
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Muggen en knutten
Enkele IVN leden vertelden me dat ze vorig jaar zomer in het Meinweg
gebied een avondexcursie hadden. Ze hoopten daar de nachtzwaluw
te horen. Het weer was goed, niet koud, weinig wind. Ze hebben de
nachtzwaluw ook gehoord maar ze werden wel aangevallen door een
groot aantal hele kleine mugjes, die venijnig staken. Uiteindelijk
bleken de mugjes het zelfs te winnen: de excursie werd afgebroken.
Onze vogelaars hadden kennisgemaakt met de knutten en dat was
geen genoegen.
Muggenbulten
Iedereen kent muggen, iedereen kent het zachte gezoem dat ons zo goed
uit de slaap kan houden en iedereen kent de jeukende bult na een
muggenprik. Toch prikken de meeste muggen niet, de meeste zoemen niet
en jeukende bulten kun je ook van andere insecten krijgen.
Om met het laatste te beginnen: waarom jeuken muggenbeten eigenlijk?
Op zich is dat helemaal niet “slim” van het insect. Mensen hebben zo’n
ontzettende hekel aan muggen niet omdat ze steken maar omdat de bulten
zo jeuken. Dat kleine prikje voel je vaak niet of nauwelijks en dat druppeltje
bloed dat ze opzuigen kunnen we ook wel missen. Maar de jeuk is zeer
irritant en daar schiet de mug eigenlijk niets mee op want de steek is voor
de mug geen wapen zoals bij een wesp of een bij. Blijkbaar ligt hier een
probleem dat moeder natuur nog niet heeft kunnen oplossen. Als de mug
steekt, doet ze dat (het is altijd een vrouwtje) om bloed op te zuigen. Maar
bloed stolt zodra het in aanraking komt met lucht. De mug spuit daarom een
stofje in het wondje dat de bloedstolling tegen gaat. Op dit stofje reageert
ons lichaam zeer geïrriteerd, letterlijk. Lichaamsvreemd materiaal moet
vernietigd worden en daarom ontstaat er een zwelling en wordt de bult
warm want dan kunnen de opruimers er beter bij. Hun opruimwerk
veroorzaakt ook de jeuk. Eigenlijk zou de mug dus een beter middel tegen
bloedstolling moeten ontwikkelen.
De meeste muggen steken niet
De meeste muggen steken niet. De mannetjes van alle soorten muggen
steken helemaal nooit. Alleen de vrouwtjes van een paar soorten
steekmuggen steken ons. Deze muggen hebben (voedzaam) bloed nodig
om de eitjes te laten ontwikkelen. Wereldwijd zijn er duizenden soorten
steekmuggen en nog veel meer andere soorten die meestal ook niet
steken. In Nederland komen ongeveer 40 soorten steekmuggen voor
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waarvan er 5 of 6 regelmatig mensen prikken. De soorten waar wij in
Nederland het meeste last van hebben, zijn de veensteekmug (Aedes
punctor) en de gewone steekmug (Culex pipiens). Hier in Limburg zal het
waarschijnlijk meestal de gewone steekmug zijn. Muggen leggen meestal
geen grote afstanden af, dus onze kwelgeesten zijn in de buurt opgegroeid.
Welke dat zijn hangt vooral af van de voorkeur van de mug voor het “soort”
water waarin de eitjes gelegd worden: de veensteekmug heeft voorkeur
voor nat veen met ondiepe plassen. De gewone steekmug mug vindt een
restje water in de regenton of een sloot al goed. In Zuid-Duitsland is de
lastigste mug eentje die de eitjes bij voorkeur legt in uiterwaarden en
dergelijke plaatsen, die af en toe onder water lopen. Er is zelfs een
muggensoort die het liefst de eitjes legt in water dat in oude autobanden is
blijven staan!

Gewone steekmug (foto USGS)
Iedere muggensoort prikt trouwens ook bij voorkeur één bepaalde diersoort.
Wij denken misschien dat de gewone steekmug ons het lekkerst vindt maar
dat is niet zo: vogels zijn de eerste keus. Maar op onze slaapkamers zitten
zo weinig vogels, dus dan moeten ze wel mensen prikken.
Zoemen
De meeste muggen zoemen niet. Ga maar in een muggendans staan: je
hoort niets en je wordt niet geprikt. De muggen in de muggendans heten
dansmuggen of vedermuggen. Ze horen niet bij de steekmuggen en steken
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ook niet. Bovendien zijn de muggen in de dansende zwerm allemaal
mannetjes. De vrouwtjes pikken er af en toe eentje uit om mee te paren.
Sommige vrouwtjes steekmuggen zoemen o.a. de gewone steekmug. Ze
doen dit niet om ons wakker te houden maar om de mannetjes lokken. Ze
lopen dan dus wel het risico om doodgeslagen te worden door de mensen
die willen slapen. Misschien kunnen ze beter gaan zoemen op een
frequentie die wij niet kunnen horen zoals sommige andere muggen doen.
Knutten
Terug naar de knutten. Knutten zijn eigenlijk geen muggen maar het uiterlijk
en het (vervelende) gedrag lijkt erg op dat van de steekmuggen. Knutten
zijn veel kleiner dan muggen: Amerikanen noemen ze “dont-see-ums” (zieze-nieten). Terwijl bij de muggen de meeste soorten niet steken, is het bij
de knutten precies andersom: de vrouwtjes van bijna alle soorten steken. Er
zijn zo’n 7000 soorten en ze komen praktisch over de hele wereld voor;
Nederland heeft zo’n 100 soorten. Toch hebben wij er hier in Nederland
minder last van dan van de muggen. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken
met de plaats waar de knut de eitjes legt.
Onze belangrijkste knut (Culicoides impunctatus) heeft geen Nederlandse
naam. Deze knut legt de eitjes bij voorkeur in moeras met pitrus en
veenmossen. Een dergelijke omgeving is vrij zeldzaam in ons land en komt
zelden voor in de buurt van bewoning. In Schotland ligt dat anders. Een
zeer groot deel van de beroemde Hooglanden bestaat uit veen en moeras
met weinig struiken en bomen. De knutten zijn daar dan ook een ramp in de
zomer. Als het weer voor de toeristen goed is, is het dat ook voor de
knutten. Men heeft uitgerekend dat op een geschikte plaats meer dan
50.000 muggenlarven per m2 kunnen zitten! Voor knutten ligt dat mogelijk
nog hoger en als er dan geen of weinig natuurlijke vijanden zijn, is het
resultaat duidelijk. Om de een of andere reden zijn er in Schotland
inderdaad weinig natuurlijke vijanden van de knut. Het gevolg is dat de
knutten het altijd winnen van de toeristen en meestal ook van de Schotten.
Men zegt dat de knut de beste beschermer is van de Hooglanden.
Vliegen is ook niet de sterkste kant van knutten. Ze leggen geen grote
afstanden af en bij felle zon of een stevig briesje blijven ze ook liever aan
de grond. Normaal komt een knut in ons land zelden een mens tegen en
zijn herten, reeën en dergelijke hun slachtoffers. Maar als enthousiaste
vogelaars naar “haar gebied” komen ligt dat anders. Het Meinweg gebied
heeft nog al wat moerasjes waar de knut zich waarschijnlijk goed thuis
voelt. Als het dan ook nog zacht en rustig weer is, halen de knutten hun
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Ven en moeras in het Meinweg gebied
geheime wapen te voorschijn: als een vrouwtjes knut een goed slachtoffer
heeft gevonden, geeft ze een geur af die de andere knutten waarschuwt dat
er wat te halen valt. Het gevolg is een massale aanval op onschuldige
vogelaars! De enige troost is dat knutten geen enge ziekten overbrengen
op mensen, maar jeuken!!!
Jan van Dingenen
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Faunapassages?
Degene die wel eens gebruik
maakt van de A79 oftewel de
autoweg van Heerlen naar
Maastricht is het beslist
opgevallen dat sinds eind vorig
jaar ter hoogte van Valkenburg
een aantal gigantische buizen
langs deze weg, in de bodem
zijn aangebracht. Ook als je
vanuit Valkenburg naar
Houthem rijdt en op de rotonde
richting Schimmert (Klevert)
gaat tref je onder en naast het viaduct een aantal van deze bouwwerken
aan. De buizen hebben een diameter van +/- 1 meter. Menigeen vraagt
zich af wat de functie van deze buizen is. In eerste instantie zou je denken
dat het faunapassages zijn maar de geweldige diameter het feit dat er ruim
een half jaar nadat de werkzaamheden zijn afgerond, nog steeds geen
afrasteringen en/of kleinwildrasters zijn geplaatst, zegt dat deze gedachte
waarschijnlijk niet juist is.
Tijdens de IVN - voorjaarswandeling over het plateau van Schimmert op 4
april jl. waren er weer een aantal mensen die vroegen wat de functie van
genoemde buizen is. En als er al sprake is van faunatunnels, welke dieren
hier dan wel doorheen moeten?
Naar aanleiding van mijn toezegging om hier helderheid te verschaffen heb
ik informatie bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgevraagd en de
volgende reactie ontvangen:

Uit onderzoek is gebleken dat
de rijksweg A79 op het traject
Rothem – Valkenburg een groot
kerngebied doorsnijdt voor
amfibieën (o.a. de
vroedmeesterpad) en reptielen
(o.a. levendbarende hagedis).
Dassen en reeën zijn de
belangrijkste zoogdieren die
voorkomen in dit gebied.
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Om de versnipperende werking van de rijksweg te verminderen worden er
ontsnipperende maatregelen genomen. Hierdoor worden de leefgebieden
van de verschillende diersoorten met elkaar verbonden en wordt zo goed
als mogelijk voorkomen dat er verkeersslachtoffers kunnen vallen.
Eind 2003 zijn langs de rijksweg A79 t.h.v. Valkenburg een aantal
faunatunnels aangelegd die voor de bovengenoemde doelsoorten, m.u.v.
de ree, zijn bedoeld. In de loop van 2004 zullen de groot- en
kleinwildrasters aangelegd gaan worden, die de fauna moeten geleiden
naar de faunapassages ( tunnels, onderdoorgangen).
Kleine zoogdieren maken normaliter gebruik van tunnels met een
doorsnede vanaf 300 mm. Amfibieën en reptielen accepteren een lange
tunnel met een kleine diameter slecht of helemaal niet. De slechte
acceptatie hangt vermoedelijk samen met de geringe lichtinval. Dit is de
reden voor het toepassen van dit type grootformaat buis (doorsnede 1000
mm).
Om te voorkomen dat mensen in de tunnel kruipen zijn de in- en uitgangen
van de tunnels voorzien van roosters, die de doorgang van de fauna en de
nodige lichtinval niet belemmeren.

Ik hoop dat hiermee de onduidelijkheid is weggenomen en wat m.i. nog veel
belangrijker is, dat er op korte termijn gestart wordt met het plaatsen van de
groot- en kleinwildrasters zodat deze investering ook haar vruchten gaat
afwerpen.
Jean Slijpen
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JAGER IS OVERBODIG VOOR STAND VAN REEËN
De Volkskrant, 26 maart 2004
Amsterdam - De ruim tweehonderd reeën in de Amsterdamse
Waterleidingduinen, een groot natuurgebeid tussen Zandvoort en
Noordwijkerhout, blijken zichzelf uitstekend te redden zonder jagers.
De omvang van de populatie is niet gegroeid sinds de jacht in het gebied
zeven jaar geleden werd gestaakt. De rol van de menselijke jager blijkt
deels te zijn overgenomen door de vos.
Dat schrijven twee onderzoekers van het Amsterdamse Waterleidingbedrijf
deze maand in het blad Zoogdier van de Zoogdierenvereniging VZZ. Het is
de eerste keer dat in Nederland het effect is onderzocht van het staken van
de jacht op reeën.
Volgens de biologen is de sterfte onder reekalfjes in het natuurgebied
onverwacht hoog: slechts 23 procent van de jonge dieren overleeft het
eerste levensjaar. Hierdoor blijft de totale populatie constant en zijn de
oudere dieren over het algemeen gezond. Gemiddeld bedroeg het aantal
reeën in het natuurgebied 232. Dat is zelfs lager dan in 1997, toen de jacht
op initiatief van de gemeente Amsterdam werd gestaakt.
Die ontwikkeling staat haaks op de verwachting, zegt bioloog Leo van
Breukelen. “Veel mensen meenden dat stoppen van de beheersjacht zou
leiden tot verkommering van de dieren.” Vooral vanuit jagerskringen werd
gewaarschuwd voor welzijnsproblemen. “We stonden klaar om in te grijpen,
want we zouden die dieren alsnog uit hun lijden hebben verlost. Maar
eigenlijk hebben we nooit volwassen dieren in slechte conditie gehad.”
Hoe de kudde zichzelf reguleert, weten de biologen niet. Zeker is dat de
vossen een deel van de jonge dieren wegkapen. Het overkwam 30 procent
van de kalfjes die voor het onderzoek met een zender waren uitgerust. Van
Breukelen: “Dat verklaart een deel van de vroege sterfte maar niet alles. Zo
is het de vraag waarom vossen juist deze reekalfjes pakken in plaats van
een andere prooi. Misschien verkeren ze in slechte conditie. We weten het
niet.”
Tot zover het bericht uit de Volkskrant. Toen in Engeland vanwege de mkzcrisis een jaar niet gejaagd mocht worden, bleek dat het aantal vossen,
tegen de verwachtingen in, niet gegroeid was maar zelfs wat kleiner
geworden. Deze bevindingen hebben ook in Engeland de vraag doen rijzen
of beheersjacht wel noodzakelijk is.
Wim Derks
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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

043 - 3661778

043 - 3661888

0800 - 0341

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
Bel bij overlast vliegtuiglawaai M.A.A. en AWAC’s
043 - 3652020
Ma t/m vrij 9.00 – 14.00 uur, buiten deze tijden inspreken op het
antwoordapparaat (zelfde nummer)

Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid
(dag en nacht):
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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