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VAN DE BESTUURSTAFEL
De lente is weer aangebroken. In onze directe omgeving zien wij de natuur weer
volop ontwaken. Planten en dieren bezorgen ons weer de lentekriebels.
Op 16 januari j.l. hielden wij onze jaarvergadering. Deze verliep, zoals gewoonlijk
mogen we wel zeggen, in een gemoedelijke sfeer. Het bestuur werd gedechargeerd
voor hun totale beleid, de penningmeester uiteraard voor zijn financiële verantwoording.
De kascontrolecommissie had haar werk uiterst precies verricht en had de boeken in
orde bevonden.
Na het officiële gedeelte werd de avond voortgezet met een natuurquiz. De quiz bestond
uit moeilijke, gemakkelijke, serieuze en minder serieuze vragen. Er werd gelegenheid
geboden om aanwezige literatuur en elkander te raadplegen. Daar werd veelvuldig
gebruik van gemaakt.
Winnaar was Jean Slijpen met de minste fouten. Hij werd uitvoerig gecomplimenteerd,
maar Els Carboex met de meeste fouten ontving echter de fles wijn. Waarschijnlijk was
haar onderwijsachtergrond de oorzaak van het niet willen spieken. Dus ook
complimenten voor Els.
Vijf en twintig personen hadden zich aangemeld voor onze snoeicursus. Inmiddels zijn
de theorieles en de twee praktijklessen achter de rug. Eén praktijkles was in de
landschapstuin van dhr. Crombagh en één op het voetbalterrein van R.K.U.V.C. Onze
dank voor het beschikbaar stellen van beide terreinen en het voorzien van de cursisten
van koffie etc. door de heren Crombagh en Haagmans (R.K.U.V.C.). De twee volgende
buitenlessen waren gepland op 6 en 13 maart a.s.
De dia-presentatie van Fred Erkenbosch werd druk bezocht. Velen waren verbaasd over
al het moois in onze eigen omgeving. Een prima zaak om het op deze wijze op de
gevoelige plaat vast te leggen.
Onze excursie naar de ENCI-groeve, op Valentijnsdag notabene, trok 76 deelnemers.
De gids Olaf op de Kamp van Stichting de Ark, wist het gezelschap op een neutrale
wijze alles duidelijk uit te leggen. De meningen betreffende de ENCI-groeve waren dan
ook sterk verdeeld, maar wij ondervonden ook het herstellend vermogen van de natuur.
Op 3 maart was er een filmavond betreffende de Hoornaar en een film over
Konikspaarden.
De werkgroep Vogels verzorgde de voedertafels en nestkasten in onze omgeving. De
werkgroep Zoogdieren was diverse malen op stap om dassenburchten te inspecteren.
Het bestuur was vertegenwoordigd op diverse vergaderingen en 24 maart a.s. op de
Boomfeestdag.
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Kortom, vele activiteiten werden reeds gedaan of staan nog gepland. Er zit volop leven
in onze afdeling. Toch kunnen wij nog steeds nieuwe leden gebruiken. Attendeer uw
vrienden of kennissenkring op onze IVN-afdeling. Laat hen eens D’n Haamsjeut lezen
en vertel hen over onze activiteiten, cursussen etc.
Zien wij u ook op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de maand, aanvang
20.00 uur? Zien wij u ook weer op onze cursussen, diapresentaties, wandelingen en
andere activiteiten?
Tot ziens en horens in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut en elders.
Namens het bestuur,
Frans Passier
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DE JUBILEUMHAAMSJEUT: LENTE 2005
2005?? Wie denkt al zo ver vooruit? Toch willen we als redactie (JJJ oftewel Jean
Slijpen, Jan van Dingenen en Jos Smeets) tijdig de plannen bekend maken, zodat
iedereen er al eens over kan denken.
Wat willen we met de lentehaamsjeut 2005, die ons jubileumnummer wordt? IVNUlestraten bestaat dan immers 25 jaar.
Overkoepelend thema:
We hebben gezocht naar een overkoepelend thema, waarin iedereen zich herkennen en
dat thema is:
Bijzondere IVN-momenten tussen 1980 en 2005.
We vragen dan ook leden en niet-leden van ons IVN, leden van werkgroepen,
coördinatoren, vaste schrijvers enzovoort een bijdrage te leveren voor een jubileumhaamsjeut binnen het genoemde thema.
Om het thema wat concreter te maken geven we enkele algemene suggesties aan. Als
we denken aan bijzondere IVN-momenten (uiteraard met het oog op IVN-Ulestraten),
dan denken we aan:
 Een terugblik op leuke, interessante, emotionele, lachwekkende of belangrijke
momenten van de diverse werkgroepen en/of IVN-Ulestraten in het algemeen.
Hiermee proberen we een al te zakelijke terugblik te vermijden.
 Een terugblik te geven op Ulestraten tussen 1980 en 2005: welke veranderingen
(positief/negatief) hebben plaats gevonden in "ons gebied"?
 Een routebeschrijving van een jubileumwandeling in en rondom Ulestraten.
 Een terugblik op ons tijdschrift D'n Haamsjeut door enkele artikelen of delen
daarvan, opnieuw te publiceren.
Op die manier hopen we in de jubileumeditie op een aantrekkelijke en gevarieerde wijze
terug te kijken op Ulestraten zelf, op 25 jaren IVN-Ulestraten én op ons blad D'n
Haamsjeut.

Kortom:
We hopen, dat een aantal mensen zich bereid verklaren om samen mee terug te kijken
op de afgelopen 25 jaren.
Het is nog ruim tijd. Laat je gedachten er eens over gaan.
Om dubbelingen te voorkomen willen we graag van je voornemens op de hoogte zijn.
Geef die voornemens door aan Jos Smeets. (tel. 3643969)
Ook als je nog niet zo'n vastomlijnde gedachten hebt, zijn je voornemens van harte
welkom.
Namens de redactie van D'n Haamsjeut,
Jos Smeets.
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LAURA EN OSCAR
Reeds drie dagen duren de bouwactiviteiten en nog altijd is het resultaat vrijwel
nihil. Niet dat de bouwers geen ijver vertonen, verre van dat. Het is een
voortdurend af- en aanvliegen met bouwmateriaal. Door acht te slaan op het
werkwoord in de voorgaande zin, is het duidelijk geworden dat het hier niet de
gangbare bouwvakker betreft, maar een vogelechtpaar, specifieker gezegd: een
duivenstel.
De bekende activiteit tijdens het uitoefenen van hun bouwvakkerswerk n.l. het
fluiten naar ieder passerend meisje, zelfs wanneer ze niet meer zo “piep” is, heb ik
bij de duiven nog niet waargenomen. Ook de vaststelling dat het gros van de
Nederlandse meisjes “Annie” heet in de begroeting door deze harde zwoegers, zal
voor dit echtpaar voor altijd verborgen blijven.
Waardoor werd ik zo geobsedeerd bij de bouw van hun nest? Bij het schoonmaken van
de vijver ontdekte ik op het wateroppervlak nogal wat dorre takjes, groot en klein. Mijn
eerste veronderstelling was, dat het ‘s nachts waarschijnlijk hard had gewaaid, doch bij
verdere “inspectie” van de tuin bleek dit niet het geval te zijn geweest.
Ik viste de takjes uit het water, waarbij ik tevens wat bladeren van de waterlelie
verwijderde om de schitterende bloemen in al hun pracht te kunnen bewonderen. In mijn
tomeloze plantdrift heb ik een te groot aantal van deze schoonheden in de vijver gezet,
wat een overdaad aan bladeren tot gevolg heeft.
Zo is ook mijn tuin. Vol, vol, vol. Wat planten en bloemen betreft ben ik vreselijk
hebberig en koop zakjes bloemenzaad, om, thuisgekomen, te ontdekken dat er geen
enkel vrij plekje meer te vinden is, maar ja …..
Ik bekeek het resultaat van mijn vijveractiviteiten en moest meteen denken aan de
Schepper van al dit moois. “En God zag dat het zeer goed was”, staat in het
Scheppingsverhaal, nadat hij de aarde en alles wat daarop is, had geschapen. Soms
kan ik dan ook met intense dankbaarheid mijn tuin bezien.
Ook vandaag liggen weer een aantal takjes op het wateroppervlak. Mijn
nieuwsgierigheid is gewekt en ik richt mijn blik omhoog, naar de overhangende takken
van de Japanse sierkers. En jawel, de veroorzaker van deze daad is een tortelduivenechtpaar, welk ik meteen de namen Laura en Oscar geef.
Van enige innigheid bij deze prille liefde kan ik nog niets bespeuren, want Oscar vliegt
weg en laat Laura achter met een enigszins desolaat bouwsel. Ze doet haar best om
een nest te maken, maar takje na takje valt in het water. Bij mij komt de vraag op:
“Waarin schiet Laura toch tekort?” Oscar komt weer aanvliegen met een takje, geeft het
aan haar en vliegt met een wijde boog richting buren, om met daar met fikse rukken
materiaal uit een oude den te halen, het haar te brengen, wat meteen weer het eerder
genoemde resultaat heeft.
Enige dagen later zit Laura vergenoegd, op vier dorre takjes, smachtend te wachten op
haar minnaar, in de hoop een complimentje te ontvangen. Hij is meer het zwijgzame
type, welk slechts zijn diepe liefde kan laten blijken, door zonder in ijver of tempo te
verslappen, bij te dragen aan het vervaardigen van hun toekomstige nest. Hij bedwingt
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zich zelfs om naar beneden te kijken, waar alles wat hij met zoveel werklust
aangevlogen heeft, in het water ligt. Welk een nobel hart schuilt in deze duivenborst?!
Kan Laura misschien worden ondergebracht in de categorie van vrouwen die “het” niet
hebben? Hoe zeer ze ook hun best
doen?
Na een hele dag van, voor hen
tenminste hard zwoegen, ploffen ze ‘s
avonds op de bank neer en zijn tot
niets meer in staat. Ze zien zelfs niet
de afwas met de aangekoekte
pannen staan, ook niet de wasmand
met gekreukt goed, dat verlangend
wacht om gladjes in de kast gelegd te
worden. De hele dag heeft ze
gezwoegd en niets is klaar.
Of is Laura het kindvrouwtje, dat haar
man aanbidt en alles aan hem
overlaat? Hij is verrukt van zo’n
adoratie en niets is hem teveel, zodat
hij bij de groep “uitslovers” kan
worden ingedeeld.
Helt Laura misschien naar het
feminisme? Wanneer de bladeren
door de wind wat uit elkaar wijken, zie
ik haar zitten met een blik op haar
bekje van: “Jij wilt mij hebben, dan
moet je ook maar werken”. Ze schurkt
zich nog eens lekker op het nest,
waardoor dit weer in kwaliteit
achteruit gaat.
“Klein kreng”, denk ik en weet niet
wat ik er verder van moet denken.
Oscar oversnavelt haar nu enige dorre dennennaalden. Ik hou de adem in, goddank, ze
blijven liggen. Laura is opgetogen en hij niet minder. Hij kijkt haar aan met zo’n tedere
blik, zoals alleen een duivenechtgenoot kan kijken.
Het volgende takje is weer onfortuinlijk. Oscar geeft geen krimp en vliegt weg met een
“Keulen en Parijs zijn ook niet op een dag gebouwd”-uitdrukking op zijn snoet. Sam en
Jacob, twee van mijn drie katers, slaan de bedrijvigheid vanaf de grond gade, hopende
op een gevallen tortel.
Tegen het vallen van de avond zijn de geliefden verdwenen. Zouden ze hun
nachtverblijf elders hebben of heeft Oscar er de brui aangegeven? Enigszins
teleurgesteld ga ik slapen, na nog de opmerking van mijn zoon overdacht te hebben:
"Het kan toch ook aan Oscar liggen, omdat hij niet de geschikte takken aanbrengt?”
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Deze optie was bij mij nog niet opgekomen. Ja natuurlijk, dit is ook een mogelijkheid.
Waarom toch weer meteen de schuld bij de vrouw gezocht? Spruit dit misschien voort
uit mijn eigen belevingswereld? Wanneer iets fout gaat, zoek ik al snel de schuld bij
mezelf, omdat mannen nogal eens doen alsof zij feilloos door het leven gaan. Mijn
teleurstelling slaat om in een ietwat triomfantelijk gevoel.
Het lijkt een eeuwigheid te duren eer het licht wordt en ik spoed me boomwaarts.
Met ingehouden adem kijk ik naar boven. Waarachtig, Laura zit op het schamele
overblijfsel en Oscar hervat met nieuwe kracht zijn vluchten. In de vijver vis ik weer alle
takjes bij elkaar, een aantal dat voldoende zou zijn voor twee eendennesten.
Even hoop ik dat Oscar deze zal hergebruiken in het kader van recycling, maar zijn
milieubewustzijn is op dit punt nog niet erg ontwikkeld. Menig uurtje wordt er weer hard
gewerkt. De atmosfeer is drukkend omdat onweer zich aankondigt. Als de storm
opsteekt, vliegt Laura onder luid gekoer weg van het nest. Na enige uren zie ik Oscar
zijn taak weer uitvoeren. Ook Laura is zelfs in staat iets te maken dat op een nest lijkt!
Opeens verandert er iets in het gedrag van Oscar. Het overgeven van het takje aan zijn
geliefde duurt iets langer dan gewoonlijk. Heeft hij haar diep in de duivenogen gekeken
en zijn liefde verklaard óf begint Laura meer met haar vrouwelijkheid te pronken? Met
enige schroom, om hem niet teveel te belasten, fluistert ze: ”Schat, ik word wat weeïg,
kun jij me iets te eten brengen, voor ik van mijn stokje ga?” Hij verschiet van kleur. Hoe
kan hij zo onelegant zijn?
Met een fikse duik belandt hij in de krentenboom en plukt enkele onrijpe bessen, terwijl
hij de rode laat hangen. Door deze daad, hoe liefdevol ook uitgevoerd, wordt mijn twijfel
omtrent het intellect van Oscar ietwat versterkt. Hij spoedt zich met grote haast naar zijn
inmiddels iets fletser van kleur geworden aanstaande en laat het lekkers met een
fluweelzachte kus in haar bekje glijden. Zij knapt zienderogen op en koert van
genoegen.
De uren verstrijken en eindelijk zit Laura op haar nest. De takken van de boom zwiepen
door het restant van de onweersstorm gevaarlijk heen en weer, maar dat deert haar
niet. Oscar poetst op enige afstand zijn verenpak, dat de afgelopen dagen danig heeft
geleden. Het karwei is geklaard en het aftellen kan beginnen. Een merelvader hipt, met
in zijn bek een bos krioelende regenwormen, langs Laura om trots te laten zien hoe ver
zijn kinderen al zijn. Zij beziet het met een geamuseerde blik.

Lies Kleintjens.
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GEDICHTEN VAN: JO VAN ES

Op de IVN-avond van 2 april vorig jaar hield Jo van Es een voordracht van zijn
gedichten in de Limburgse taal. Hij had een aandachtig publiek en kreeg meer dan eens
een applaus.
Jo van Es, inwoner van de prachtige buurtschap Waterval, schrijft gedichten meestal
met een romantische sfeer, maar soms ook met een humoristische of kritische blik.
Er kwamen heel wat onderwerpen aan bod: Catsop, zijn vroegere woonplaats, Waterval,
waar hij nu woont, kapelletjes, wegkruizen, etc.
Ook bepaalde personen komen aan bod: zijn moeder, Sjoke van Waterval, ja, zelfs Els
Derks komt er in voor.
Zo schreef hij ook een viertal gedichten over de vier seizoenen: zomer, herfst, winter en
lente.
We publiceerden reeds Zomer en Herfst en Winter.
Nu is het tijd voor LENTE.

Lente
de ièrsjte zònnesjtraole werreme langzaam de grònd
de mösje en biemeize vlege weer kwetterend rònd
op zeuk nao get haore en tekskes òm ein nès te make
en de meeldersj fluite hun eige taal weer van de dake
euveral zuus-te luu, die hunne hoesraod doon pòtse
daovan höbbe ze tot aan de winter weer hun nòtse
’t vje bie de boere kump weer veurzichtig oet dae werreme sjtal
löp nao de wei en geit op zeuk nao ’n lekker pölke greun graas dat weer sjteit euveral
bie völ luu goon de zaodsjes en plante de grònd in
en de mans-luu van de kwallef höbbe in ’t grave en zjejje weer zin
aan de tek van de buim weurt ’n knupke ’n prachtig greun blaad
en in de bosj òntsjpringe weer vaöl sjoan plante langs mennig wandelpaad
mhe de meiste luu die höbbe es ze boete kòmme ’t al hjel sjnel geroke
dat weer ’n nuu lentesezoen is aangebroke
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@ Internet @

Website: www.ulestraten.ivn-limburg.nl
Emailadres:

ulestraten@ivn-limburg.nl

Juist, u begrijpt het goed, we zijn voortaan ook op internet te vinden. Op onze site treft u
de belangrijkste algemene informatie over onze vereniging aan. Ook ons
activiteitenprogramma en het wandelprogramma zijn er alvast te bekijken. Het is onze
bedoeling om de site in de loop van het jaar nog verder uit te bouwen. Voor dit moment
kunt u er in ieder geval alvast terecht voor genoemde info en data. Ik zou zeggen, klikt u
de site eens aan en zet hem bij uw favorieten, dan heeft u IVN-Ulestraten altijd onder
handbereik.
En voor de liefhebbers: u kunt via onze site ook doorklikken naar de sites van IVNLimburg, de Limburgse Nationale parken, de Natuurgids en andere groene organisaties.

Doe uw voordeel!
Jean Slijpen
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EEN BELDER IS EEN BRILDUIKER
Sinds een aantal maanden heb ik een kleinzoon. Op zich is dat natuurlijk geen
reden voor een artikel in D'n Haamsjeut. Ofschoon het krijgen van een kleinzoon
een zeer natuurlijk en een zeer leuk fenomeen is, is het toch niet direct het terrein
waar het IVN zich mee bezig houdt. Maar mijn kleinzoon heet Joris Belder en
volgens mijn schoonzoon is een belder een brileend of een brilduiker. Dat klopt en
het is mijn eerste kleinkind en dan wil ik meteen alles weten. Zo ontstond dus dit
artikel want over de belder valt best wat te vertellen; over de eend dan want over
mijn kleinzoon zou ik niet uitgepraat raken.
Brilduiker, belder, gouden oog, rinkelein
Dit zijn allemaal namen voor dezelfde vogel. De wetenschappelijke naam is Bucephala
clangula en dat betekent 'klingelende vogel met de koeienkop'. De koeienkop slaat
waarschijnlijk op de vrij dikke kop van deze eend, het klingelende op de vleugelslag. De
brilduiker schijnt bij het vliegen een fluitend, klingelend geluid te maken. Een heleboel
lokale namen voor deze eend hebben te maken met dit geluid, waarschijnlijk is belder
via 'bellen' ook hiervan afgeleid.
De naam brilduiker is duidelijk als je het mannetje ziet: die heeft een zwarte kop met
onder de ogen een witte ronde, ovale vlek en dat is de bril. Als het mannetje op zijn
mooist is, is de borst wit, de kop en rug zwart en de vleugels zwart-wit gestreept. Het
vrouwtje heeft een minder opvallende tekening en de kleuren zijn meest bruinig. De
naam "gouden oog eend" wordt in Nederland niet gebruikt maar dit is officiële naam in
het Engels en Frans. En ook dit is direct duidelijk: ze hebben gouden ogen, niet geel
zoals bijvoorbeeld een merel maar veel glanzender.
Brilduikers in Nederland
De brilduiker is een vrij kleine eend,
ongeveer zoals een manderijneend. Dit viel
me op om dat ik deze winter in de Randstad
een paar koppels brilduikers tussen andere
eenden zag zwemmen bij een
kinderboerderij. Waarschijnlijk waren de
meeste eenden tam maar de brilduikers
zullen wel op eigen initiatief gekomen zijn.
Mijn kleinzoon had op dat moment nog
weinig belangstelling voor zijn
naamgenoten.
Brilduikers broeden zelden in Nederland.
Volgens een van de boeken die ik van Jos
Smeets leende, waren er zelfs helemaal
geen broedgevallen maar zijn Atlas van de
Nederlandse Broedvogels uit 2002 zegt dat
er ieder jaar zo'n tiental broedgevallen zijn
langs de IJssel onder Zwolle.
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Broedgevallen zijn er dus niet veel, maar in de winter komen er wel heel veel brilduikers
naar Nederland om hier te overwinteren. De boeken spreken van 5000 tot 20.000
overwinteraars. De laatste jaren komen ze regelmatig op de grindgaten in Limburg, tot in
Eijsden. Brilduikers eten schelpdiertjes, kreeftjes, waterinsecten en dergelijke die ze
opduiken uit het water. Ze eten geen waterplanten of gras, dus de boeren hebben er
geen last van zoals van de overwinterende ganzen.
Broeden doen deze vogels in landen als Zweden, Finland en Rusland. Verrassend is dat
deze eenden bij voorkeur broeden in holen en gaten hoog in de bomen. Zelfs
nestkasten vinden ze acceptabel maar als die er allemaal niet zijn, is een konijnenhol
ook goed. Als de 6-15 jongen boven in de bomen uitkomen zou je dus een probleem
verwachten maar nee: na één dag uit het ei, springen die gewoon naar beneden!
Blijkbaar zijn de pluisballetjes zo licht dat dit niet gevaarlijk is. Waarschijnlijk is de
wandeling met moeder naar het water gevaarlijker want dat kan een flink eind zijn en
een weg oversteken vindt de moeder geen probleem. De oudere brilduikers zitten liefst
op plassen en vijvers die omringd zijn door bomen en waar door de vele schaduw
weinig planten groeien. Waarschijnlijk zit daar meer eten in. Maar de moeder brengt
haar kuikens naar water met veel planten. Ze kunnen zich daar beter verstoppen en
bovendien zitten op die plaatsen meer insecten en insectenlarven want de kuikens
moeten wel hun eigen eten vangen en dat zijn dit soort diertjes. De moeder past alleen
op en houdt ze waarschijnlijk 's nachts warm.

Jan van Dingenen
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TENTOONSTELLING
video, cd-rom, kortingsbon voor regenton, quiz, waterdierenbak, wedstrijd, etc.

Geologie

Amfibieën

en

en

Water

Water
Mens
en

Water

2 - 25 april 2004 MEERSSEN
geschikt voor ALLE leeftijden

toegang GRATIS

Natuurhistorisch Museum en Heemkundecentrum, Markt 27a , Meerssen
Openingstijden: elke zondag 14.00 - 17.00 uur
(1e Paasdag gesloten, 2e Paasdag open)
Buiten deze tijden voor groepen/klassen rondleidingen op afspraak
Daarnaast ook mogelijkheid voor 3 soorten gratis waterexcursies:
- Water in en om huis en natuurontwikkeling
- Water en geologie, waterontharding
- Water en amfibieën, Watervalderbeek
Info en afspraken: telefoon: 043 - 3643740; -3617707; -3652421
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TENTOONSTELLING WATER
In september 2003 is er een opleiding gestart tot Watergids. Deze cursus is
gecoördineerd door het bureau IVN Consulentschap Limburg met als partners WML,
Waterschap Roer en Overmaas etc. en provinciale subsidie in het kader van "Leren voor
Duurzaamheid". De cursisten hebben een eindwerkstuk gemaakt waarvan deze
tentoonstelling een onderdeel is.
Met financiële, bestuurlijke en ambtelijke steun van de gemeente Meerssen in
samenwerking met het Natuurhistorisch Museum en Heemkundecentrum Meerssen,
IVN - Ulestraten, IVN - Meerssen en Milieudefensie Meersen is deze tentoonstelling
mogelijk gemaakt.
De watergidsen Els Derks - van der Wiel, Tom Kortbeek en Wiepke van de Vliet Dijkstra nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te bezoeken.
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PARUS CRISTATUS
Op de valreep van 2003 trok een niet alledaagse verschijning mijn aandacht in
onze achtertuin. Voor ik echter kon vaststellen waar het om ging, was ie alweer
verdwenen. Een Kuifmees?? Binnen de minuut verscheen ie weer ten tonele en
jawel, ’t bleek een Kuifmees, direct gevolgd door ’n tweede exemplaar.
De aanleiding voor hun bezoek was waarschijnlijk een schaal met een assortiment
noten, die ik enkele dagen te voren had buiten gezet. Terwijl boven hen de Koolen Pimpelmezen druk waren met pinda’s uit het netje te hakken, vlogen de
Kuifmezen af en aan waarbij ze de grootste en lekkerste noten snel en schichtig
uit de schaal pikten om er weer pijlsnel mee vandoor te gaan. Binnen een dertigtal
seconden waren ze er weer om de volgende partij te “confisqueren”.
Na een poos was ’t kennelijk welletjes en verdwenen ze voorgoed uit ’t zicht, mij
achterlatend met een zo goed als lege schaal en de vraag waar hebben ze al die noten
in godsnaam gelaten?
Later las ik dat ze wel eens voedselvoorraden aanleggen tussen spleten in bomen en
tussen boomschors om daar bij strenge kou gebruik van te maken. Waarschijnlijk is dit
hier ook gebeurd want het is onmogelijk dat ze die berg noten in dat korte tijdsbestek
verorberd hebben.
Ik heb ze niet meer terug gezien. Zoals gezegd: een niet alledaagse waarneming want
de biotoop van deze mezensoort is in Nederland bij voorkeur naaldbos.
Voor mij een reden om deze, enige in ons gebied voorkomende gekuifde mees eens
onder het voetlicht te brengen.

Parus cristatus 11.5 cm
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Herkenning: Door het zwart-witte koppatroon en de opvallende kuif is de Kuifmees
gemakkelijk van de andere mezensoorten te onderscheiden. Het ontbreken van de
vleugelstreep is een bruikbaar kenmerk als de kuif niet zichtbaar is.
Biotoop: De Kuifmees prefereert naaldbossen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Koolmees en de Pimpelmees, die veel meer in loofbossen verblijven.
Voedsel: Kuifmezen eten het hele jaar door insecten, maar gaan daarnaast in de
winter ook wel over op zaden. Zij zijn echter veel kieskeuriger dan Pimpelmezen en
Koolmezen, die ook wel bessen en delen van groene planten eten, afhankelijk van het
seizoen.
Komt in Nederland voor als: Standvogel. De Kuifmees is veel meer een standvogel
dan de andere mezensoorten. In de winter trekken zij niet naar zuidelijker streken maar
blijven voornamelijk in of rond het broedgebied. Slechts als de voedselsituatie hen er toe
dwingt, trekken zij een eind verder weg.
Om strenge koude te kunnen verdragen, zijn aanpassingen nodig. Zo leggen Kuifmezen
in spleten tussen schors en onder korstmossen, voorraden aan van zaden en
insectenpoppen, die zij in de winter kunnen gebruiken. Het nest wordt in boomholten en
soms in ‘n nestkast gemaakt. Ook broeden zij wel eens in de onderbouw van nesten van
grotere vogels. Het nest is kunstig voorzien van een goede bekleding van mos,
korstmos, halmen en dierenhaar. Aan de bovenkant is de zo gevormde nestruimte met
dit materiaal ook vrijwel afgesloten, zodat er geen onnodige warmte verloren gaat.
Geluid: een rollende lokroep ‘tsietsie guurrr’. Zang: onopvallend met kenmerkende
lokroepen vermengd.

Jean Slijpen.
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NAP
"Dreigende dijkdoorbraak langs Julianakanaal, ruim vijfhonderd inwoners Stein
geëvacueerd," kopte Dagblad De Limburger op woensdag 28 januari jl. Daarbij
onderstaande grafic die laat zien, dat de waterspiegel van het Julianakanaal op
44,05 m NAP en het dorp Stein op 39,00 m boven NAP ligt.

Toevallig ontvingen wij enkele dagen eerder een artikel van Paul Notten uit
Moorveld over Peilmerkstenen van het NAP. De timing kon niet beter!

PEILMERKSTENEN
Onder de spoorlijn die door ons dorp Geulle loopt, bevinden zich enkele viaducten voor
het verkeer en uitgemetselde tunnels (duikers) waardoor het bron- en regenwater van
de hellingen wordt afgevoerd. Viaducten liggen beneden in de Moorvelds- en
Slingersberg; de duikers liggen in het bos richting Elsloo (400 m. noordwaarts vanaf de
parkeerplaats in de Slingersberg) en in het Bunderbos (aan de achterzijde van camping
De Boskant het bos in). Deze onderdoorgangen (waarmee we gemakshalve zowel de
viaducten als de duikers bedoelen), zijn stevig gebouwd om de grondmassa van de
spoordijk op zijn plaats te houden. In de hoge keermuren zijn soms stenen ingemetseld
die bekend zijn als peilmerkstenen. Op deze merkstenen staat soms een begrijpelijke
tekst (bijv. 56.84 m. boven NAP), soms een raadselachtig letterspel van "el dm". Alle
aanleiding om daar eens een klein onderzoekje naar te doen. Wat blijkt? Jo Wetshovens
uit de Pastoor Stassenstraat heeft hierover eerder navraag gedaan bij de
Rijkswaterstaat. Uit de door hem verkregen gegevens de volgende samenvatting.
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Amsterdams Peil
Van oudsher is in het Noorden van ons land strijd geleverd tegen het water. Het grootste
gedeelte van noordelijk Nederland ligt onder zeeniveau. In de strijd tegen het water
werden vanaf de 11de en 12de eeuw allerlei oplossingen ontwikkeld zoals de aanleg van
terpen en dijken. Ook was er behoefte aan kennis van de verschillende waterniveaus
(eb, vloed, springvloed) om zicht te krijgen op afwijkende waterstanden. Dus ging men
vanaf die tijd indachtig het spreekwoord 'meten doet weten', op een aantal door water
bedreigde plaatsen in noordelijk Nederland de hoogtes in de plaatselijke waterstanden
systematisch vastleggen. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Dordrecht, Hattum
en Harderwijk. De behoefte aan kennis van hoge waterstanden werd na rampspoeden
zoals de Allerheiligenvloed (1570) alleen maar groter. Daartoe heeft men tussen 1
september 1683 en 1 september 1684 aan de Haarlemmersluis in het Amsterdamse IJ
de hoogten van eb en vloed gemeten. Dat was het begin van het NAP, het Normaal
Amsterdams Peil als de gemiddelde hoogte van een normale vloed te Amsterdam
(soms leest men voor de N wel eens: Nieuw AP; dat is niet correct). Het berekende peil
werd op 8 sluizen in Amsterdam aangetekend. Aanvankelijk waren er naast
Amsterdams Peil nog zeker 4 andere peilpunten in gebruik waaronder Delflands Peil en
Rotte Peil in Rotterdam met als nadeel: de peilpunten waren onderling niet op elkaar
afgestemd. Eerst tijdens de Bataafse en Franse tijd rond 1800 wordt de systematische
verspreiding van het Amsterdams Peil ter hand genomen. Tijdens de regering van
koning Willem I (1814-1840), onze koning-koopman, wordt het AP bij Koninklijk Besluit
van 1818 als algemeen vergelijkingsvlak voorgeschreven.
Het NAP als peilpunt
In de negentiende eeuw is geleidelijk aan een netwerk van hoogtepunten, afgestemd op
het NAP, over heel Nederland aangebracht. Dat gebeurde door middel van de
zogenaamde nauwkeurigheidswaterpassing; ook wel genoemd de doorgaande
waterpassing. Dit laatste begrip geeft taalkundig duidelijk aan wat er gebeurt: het NAP
wordt met behulp van waterpassen doorgeleid naar andere plekken in Nederland en
geeft op die andere plaatsen aan het aantal meters/centimeters boven NAP.
De hoogte-aanduiding moet bij voorkeur aangebracht worden op een stevige en stabiele
plek. Dat wordt begrijpelijk indien men bedenkt dat in grote delen van noordelijk
Nederland in de ondergrond een veenpakket aanwezig is. Dit pakket klinkt geleidelijk
aan in. Gevolg: weliswaar geringe maar toch waarneembare bodemdaling. Daarom dan
ook het uit de negentiende eeuw daterende voorschrift om de nauwkeurigheidswaterpassing op gezette tijden te herhalen. Tot op heden zijn vier waterpassingen verricht. Bij
de tweede waterpassing van 1926 tot 1940 was ir. Lely (later bekend van de Afsluitdijk)
als jong ingenieur betrokken.
De markering van het NAP
Aanvankelijk werd het NAP in Amsterdam bovengronds gemarkeerd op
(haven)gebouwen of sluizen. Met als ernstig bezwaar dat door inklinking van de
veenbodem bij hermeting steeds weer kleine verschillen waren tussen de meetpunten.
Om dit bezwaar te ondervangen heeft men bij de tweede waterpassing na 1920
betonnen palen geheid tot op de vaste diluviale ondergrond. Als peilmerk voor het NAP
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fungeert thans een bronzen bout boven op zo'n paal, 75 centimeter onder maaiveld.
Deze enige en echte NAP-paal bevindt zich in de ondergrond op de Dam en is
herkenbaar aan vijf zwarte steentjes in het plaveisel voor het Koninklijk Paleis. Bij
bezoek aan Amsterdam dus altijd even op zoek gaan naar de plek waar het NAP
aangetekend is.
De oude peilmerkstenen
In Geulle zijn de NAP-markeringen, d.w.z. het aantal meters boven NAP, in de loop van
de tweede helft van de negentiende eeuw aangebracht. Daarvoor heeft men toen
gebruik gemaakt van de kunstwerken bij de aanleg van de spoorlijn (zeg: 1856 tot
1861). In de wanden van de duikers of de wanden van de viaducten werden de
peilmerkstenen ingemetseld, voorzien van summiere letterduidingen el dm. Na het
plaatsen van de steen werd de exacte hoogte van de peilmerksteen ingemeten en het
aantal ellen (68 cm) en duimen (2,5 cm) erin gebeiteld (misschien wel geschilderd).
Vorsend onderzoek bij Rijkswaterstaat heeft geen afdoend antwoord gegeven op de
vraag waarom op een merksteen alleen de letters el en dm vermeld worden zonder
cijfers. Vermoedelijk heeft men later vergeten of nagelaten de hoogte van de
peilmerkstreep in te meten. Op een andere merksteen (bij de tunnel in de Slingersberg
op de linker benedenwand) vermeldt de merksteen niet meer de oude maten el en duim
maar de hoogte in meters/centimeters (56,84). De overgang van oude maten naar het
metrieke stelsel zal te maken hebben met de lange duur van de waterpassing. Vanaf
rond 1820 rolt vanuit Amsterdam een netwerk van hoogtemetingen héél geleidelijk over
Nederland. In Limburg vindt in 1939 de laatste 'slag' van nauwkeurigheidswaterpassing
plaats. Het metrieke stelsel is dan al lang gemeengoed. Wellicht daardoor de
aanduiding in meters/centimeters.
Van de oude, ooit ingemetselde peilmerkstenen zijn er een aantal verdwenen, o.a. bij de
renovatie van het viaduct aan de Poortweg in de jaren negentig van de vorige eeuw.
Inmiddels zijn ook enkele duikers in het Bunderbos gedicht (een korte, lage tunnel nabij
de overweg in het vroegere Leukdervoetpad; een duiker 200 meter noordelijk van de
overweg in de Dennenberg, Bunde). Mij is niet bekend of daar een hoogteduiding boven
NAP op aangebracht was.
Het priegelwerk van hoogtemetingen wordt gedaan door de Meetkundige Dienst van de
Rijkswaterstaat.
Huidige merktekens.
In de loop der jaren heeft de Meetkundige Dienst een heel nieuw netwerk van
merktekens over Nederland ontwikkeld. De peilmerken worden voornamelijk op huizen
of gebouwen aangebracht (bij ontbreken daarvan ook op: sluizen, bruggen,
hoogspanningen e.d.). Voordeel van huizen en gebouwen is dat zij door
straatnummering gemakkelijk te vinden zijn. Als peilmerk wordt gebruikt een bout; de
NAP-hoogte is de bovenkant van de bout. De bouten zijn van verschillend type (rond,
vierkant, zeshoekig enz. al naar gelang hun betekenis). Ook in Geulle zijn de oude
kunstwerken (viaducten, duikers) vervangen door huizen. Merktekens treft men aan op
de volgende panden met daarachter vermeld de hoogte boven NAP:
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Locatie
Oostbroek 11
Hulserstraat 72
Past. Stassenstr. 10
Hussenbergstr. 30
Heerenstraat 81 (kerk Waalsen)
Aëroclub Zd. Limburg

Hoogte boven NAP
43,73 m
47,29 m
50,11 m
107,57 m
105,66 m
115,23 m

Het overzicht laat zien hoe de hoogte geleidelijk aan oploopt. In Geulle-beneden komt
men niet veel verder dan 50 meter boven NAP. De meetpunten aan de Hussenberg- en
Heerenstraat geven duidelijk aan dat men 'op de berg' zit. Het meetpunt Aëroclub (ligt
rechts van de verkeerstoren) bevestigt wat iedere fietser voelt: de weg oogt vlak maar
loopt vanuit Moorveld of Beek richting vliegveld flauw omhoog als een vals plat.
Ook in Ulestraten bevinden zich een aantal van deze markeringen, die doorgaans erg
klein zijn. U moet dan denken aan een metalen knop van ongeveer 1 cm doorsnee.
Hoewel de hoogteverschillen in Ulestraten natuurlijk lang niet zo spectaculair zijn als in
Geulle is het voor de liefhebber wellicht de moeite om de volgende locaties/merktekens
eens op te speuren:
Locatie
- Schuur bij huis Putstraat 8
- Varkensschuur Vliek 34
- Pilaar poortingang Militair depot
- Schuur van Oenselerhof Gewandenweg 1
- Garage Bokstraat 1 Schietecoven
- Schuur bedrijf a/d Vliek 10
- Huis Beekerweg 68

Hoogte boven NAP
109.74 m
107,34 m
111,44 m
114,73 m
109,50 m
97,05 m
100,84 m

Er bestaan, verspreid over Nederland, ongeveer 50.000 peilmerken. Deze zijn
vastgelegd in een uitgave van de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Ieder
peilmerk wordt beschreven aan de hand van een 12-tal kenmerken zoals de
coördinaten, een korte omschrijving (bijv. RKK Heerenstraat 81 -de kerk-), de
windstreek van het muurvlak waarin de bout is aangebracht, het jaartal en de hoogte.
Wat betreft de Heerenstraat: de NAP-bout bevindt zich in de westelijke muur
(straatzijde) van de kerk, vlak voor de hoek, ingang Moorveld.
Praktische betekenis van het NAP.
Bij alle bouwkundige en waterstaatkundige werken wordt 'afgestemd' op het NAP en
wordt de hoogte t.o.v. de nabije peilmerken exact vastgesteld. Het belang ervan blijkt uit
het aantal peilmerktekens dat om en nabij de 50.000 bedraagt.
Historische betekenis.
Het NAP is begonnen als een beveiliging tegen hoge waterstanden. Als zodanig heeft
het zich in Nederland ontwikkeld tot een uniek referentiepunt met een net van
meetpunten over heel Nederland. Ook in ons omringende landen heeft men dergelijke
systemen ontwikkeld welke gekoppeld en afgestemd zijn op het Nederlandse NAP. Bij
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verschillende internationale conferenties (o.a. Florence 1955) is het NAP als uniek
ijkpunt voor heel Europa geaccepteerd. In zoverre is het NAP-merkteken onder de Dam
even beroemd als de standaardmeter van 100 cm die bewaard wordt in de Franse stad
Sèvres. Met één verschil: in Amsterdam let men ook op de centimeters; niet uit
Hollandse zuinigheid maar vanwege de paar centimeters die het verschil maken tussen
bescherming of dijkdoorbraak.
Paul Notten, Moorveld
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN.
Onder de rubriek "Vogelwetenswaardigheden" schrijf ik meestal over een aantal
wetenswaardigheden, maar deze keer gaat het om slechts één bericht en wel een
opmerkelijk bericht in het tijdschrift "VOGELS" van Vogelbescherming Nederland.
Ik neem de inleiding van het bericht letterlijk over: "Uitgekeken op de eeuwige
merel en dat ene koolmeespaartje in de tuin? Een beetje voederen doet dan
wonderen. Met het juiste voer op de juiste plek kunnen putters, goudvinken en
bonte spechten vaste bezoekers worden. En het mág nu ook van de vogelgeleerden, liefst het hele jaar door. De natuur raakt er niet door ontwricht, maar
juist sterker van."
Een revolutie in de wereld van de vogelaars. We hebben tot nu toe iedereen
voorgehouden: alleen voeren als er een noodzaak is, bij vrieskou, bij sneeuw, midden in
de winter en liefst niet te vroeg beginnen en ook niet te lang in het voorjaar doorgaan.
'Gemakkelijk voedsel' zou de vogels te afhankelijk maken.En in de lente dienen we de
pindanetjes en vetbollen weg te halen, want de ouden zouden de jongen ermee voeren
hetgeen foute boel is. De jongen hebben behoefte aan eiwitrijk voedsel en niet aan
vetten; ze zouden aan de 'racekak' komen en daardoor het leven laten.
Niet waar, zegt de Britse Vogelbescherming. Op basis van onderzoek stelt men, dat
de vogelstand gebaat is bij het hele jaar door voederen, althans in tuinen, erven en
landerijen, want daar is het aanbod van eiwitrijke insecten te laag. De ouden maken dan
zelf gebruik van het kunstmatig voedselaanbod, zodat er meer eiwitrijke rupsen, larven,
wormen spinnen en kevertjes aan de jongen gevoerd kunnen worden; kortom: de ouden
weten wel degelijk welk voedsel ze wel of niet aan de jongen moeten geven. In het vrije
veld is dat eiwitrijk aanbod hoger, zodat zowel de ouden als de jongen daar gebruik van
kunnen maken; dat schijnt niet het geval te zijn in tuinen, parken en erven, dus is het
advies: blijven voederen. Bovendien blijkt het een manier te zijn om mede een oplossing
te geven voor het probleem van vroegere warmere temperaturen waardoor de
broedzorgperiode niet gelijk loopt met het aanbod insecten en rupsen. (Zie artikel over
klimaatverandering in de vorige aflevering van D'n Haamsjeut.)
Een andere reden om niet door te voederen was de volgende: "Zo verliezen de vogels
hun natuurlijk vermogen om te overleven." Wel, er blijkt geen enkel onderzoek te zijn
dat daarvoor bewijsmateriaal heeft aangedragen. Een Amerikaans onderzoek bewijst
wel, dat aan voedersilo's gewende matkop-mezen een winter zonder bijvoederen net zo
goed of net zo slecht doorkomen als soortgenoten, die nog nooit een voedersilo hebben
bezocht.
Het is even slikken, als waarheden op zijn kop worden geplaatst. Alles is waar
totdat het tegendeel bewezen is. Dat hoort men vaak in wetenschappelijke
kringen. Het kan wel eens goed zijn de wetenschap door middel van gedegen
onderzoek op dit soort zaken los te laten.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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WATERNOOT OF WATERKASTANJE
In de Chinese keuken worden waterkastanjes gebruikt. Je kunt ze bij de toko
kopen in blik. In blik zien ze er uit als witte, ronde schijven; een klein beetje lijken
ze wel op gepelde paardekastanjes. De smaak is niet sterk en heel anders dan van
tamme kastanjes, eigenlijk is het meest verrassende dat ondanks het inblikken en
het koken de waterkastanjes knapperig blijven. Ik ben eens gaan kijken of er enige
connectie was tussen de tamme kastanje, de paardekastanje of wilde kastanje en
de waterkastanje. Daar was ik snel mee klaar: nee dus.
Ingeburgerd, illegaal of uitgestorven
De tamme kastanje is familie van de eik en de beuk en geldt als ingeburgerd.
Oorspronkelijk komt de tamme kastanje uit het gebied van de Middellandse Zee en is
door de Romeinen hierheen gebracht. De paardekastanje hoort in ons land niet thuis en
heeft ook geen naaste familie hier: een soort illegaal dus maar wel eentje die hier al
heel, heel lang is. Misschien wordt ook de paardekastanje nog eens terug gestuurd naar
het land van herkomst: Joegoslavië of Turkije, die omgeving.
Maar dan de waterkastanje: uitgestorven in Nederland! Ik moet eerlijk zeggen dat ik de
waterkastanje of waternoot nog nooit was tegengekomen in de verhalen over de
Nederlandse flora.
Waternoot of waterkastanje
De Latijnse naam van dit plantje is Trapa
natans, de officiële Nederlandse naam is
waternoot maar dezelfde plant heet in het
Frans en Engels waterkastanje en wordt
daarom ook in het Nederlands vaak zo
genoemd. De waternoot groeit in zoet
water, het moet niet te diep zijn en niet te
snel stromen, eventueel is een moeras
ook goed. De plant wortelt in de modder
op de bodem. Op de stengel die naar het
oppervlak gaat, groeien fijn verdeelde
'takjes' die lijken op zijwortels. De plant
krijgt drijfvermogen door holle
verdikkingen op de stengels. Zeer
opvallend zijn de bijna ruitvormige
bladeren die in kransen rond het
middelpunt op het wateroppervlak liggen.
De bladeren zijn 's zomers fris groen en
verkleuren in de herfst naar geel en rood.
Misschien dat er eigenaars van vijvers zijn
die dit herkennen. Dat kan kloppen want
de waternoot is een bekende plant voor
vijvers en moeras. Hij doet het meestal
niet slecht als het water voldoende
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voedingstoffen bevat. De waternoot is éénjarig dus na één jaar sterft de plant die in het
tuincentrum is gekocht. Voor die tijd moet de plant dus gebloeid hebben en er moet
zaad gevormd zijn. De bloemen zijn klein en wit en de vrucht is de waternoot: een eerst
wat rozig paarse vrucht met stekels die naar bruin-zwart verkleurt bij het rijpen. Als de
vrucht rijp is, zakt deze naar de bodem van de vijver en zal volgend jaar voor een
nieuwe plant zorgen als alles goed gaat
Trijntje at waternoten
De vrucht van de waternoot is eetbaar. Volgens sommige moet de vrucht eerst gekookt
worden, volgens andere is de vrucht ook rauw eetbaar. Een beetje een vreemd verschil
van mening want onze voorouders wisten 7000 jaar gelden al hoe je waternoot moet
eten. Zoals bekend wordt tussen Rotterdam en Nijmegen de Betuwe spoorlijn
aangelegd. Op het traject van deze lijn doen archeologen nu onderzoek want als de lijn
klaar is kan dat natuurlijk niet meer. Daarbij hebben ze onder andere bij HardinxveldGiesendam interessante dingen gevonden. In dezelfde tijd dat hier in Zuid-Limburg de
eerste bandkeramiek boeren graan verbouwden, woonden daar in de Alblasserwaard
mensen die leefden van visserij, jagen en van wat er verder aan eetbaars in de buurt
groeide. 's Zomers woonden ze op een droge bult in het moeras, een donk, in kuilen die
met huiden waren afgedekt. In de winter trokken ze waarschijnlijk zuidelijker. Men heeft
de plaats waar ze woonden opgegraven en daarbij zijn ook een paar graven gevonden,
zowel van honden als van mensen. Het best bewaard is het graf van een vrouw van 4060 jaar. Zij is door archeologen zeer passend Trijntje genoemd
Aan de resten van voedsel en gereedschap kan men zien hoe deze mensen ongeveer
leefden zo'n 5000 jaar voor Christus. Ze gebruikten o.a. vuursteen uit de Zuid-Limburg
wat betekend dat er toen al enige handel was. Ze vingen vis met zelf gemaakte fuiken,
aten zwaan en eend, edelhert en wildzwijn die ze bejaagden met pijl en boog en
spiezen. Ze verzamelden waarschijnlijk ook wilde vruchten maar daar vind je na zoveel
jaar niets van terug, echter wel van hazelnoten, eikels en van waternoten. Trijntje at dus
waarschijnlijk waternoten. Zeldzaam zullen ze dus niet geweest zijn.
Een gemis of een waterpest
Heel lang geleden was de
waternoot in Nederland dus
een gewone plant. Tot in 1780
wordt de plant vermeld in ons
land en zelfs in Scandinavië is
de waternoot eeuwenlang
gewoon geweest. Nu is de
plant uit ons land verdwenen,
in de Scandinavische landen
komt hij niet meer voor, in
België schijnt nog één
vindplaats te zijn in het zuiden,
in Zuid-Duitsland doet men
pogingen om de laatste
groeiplaatsen te behouden, in
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Zwitserland komt waternoot waarschijnlijk niet meer voor. In Zuid-Frankrijk en de landen
aan de Middellandse Zee schijnt de waternoot nog veel voor te komen.
Wat is er gebeurd? Men weet het eigenlijk niet.
Waternoot lijkt geen moeilijke, veeleisende plant.
Aanvoer van vers zaad zal er altijd wel zijn door de
liefhebbers van vijvers en de plant kan goed tegen
veel voedsel in het water. Blijft eigenlijk over
waterverontreiniging of een lagere temperatuur
waardoor de noot niet goed rijp wordt. We weten
allemaal dat de waterkwaliteit weer verbetert en
dat de temperatuur stijgt door het broeikas effect.
Was het in de tijd van Trijntje nog warmer dan nu?
Waarom komt de waternoot dan niet terug?
Nog vreemder is wat we zien in de Verenigde
Staten. In het noordoosten, zo ongeveer tussen
New York en de Canadese grens is ooit waternoot ontsnapt uit een vijver of aquarium.
Daar is het nu een waterpest die halve meren dichtgroeit! De Amerikaanse overheid
bestudeert in Frankrijk insecten en dergelijke die de waternoot in bedwang kunnen
houden! En dan te bedenken dat het in deze streek 's zomers warmer is dan hier maar
dat het er in de winter veel en veel kouder is! Nog gekker is de situatie in ZuidEngeland. Daar heeft de waternoot ook gegroeid in de tijd van Trijntje, vervolgens is de
plant uitgestorven, waarschijnlijk veel eerder dan bij ons. Nu is ook hier de waternoot
ontsnapt en het dreigt een plaag te worden!
Als iemand het begrijpt hoor ik het graag, maar blijkbaar is het zo dat de waternoot
alleen komt als je er een hekel aan hebt.
Waterkastanje in blik
Het begon met een blik waterkastanje uit China of Thailand. Onze waternoot groeit daar
ook, wordt er ook gegeten maar wat er in het blik zit komt van een heel andere plant.
Het is de knol van een tropisch familielid van onze waterbiezen en heet officieel
Eleocharis dulcis. In Nederland komen verschillende soorten waterbiezen voor, allemaal
oever- en moerasplanten en een beetje saaie planten om te zien. Voor zover ik weet zijn
er in Nederland geen soorten die een knol vormen zoals het Chinese familielid. Deze
waterkastanje wordt in China en een aantal andere Oost-Aziatische landen in grote
ondiepe vijvers gekweekt voor consumptie. Ook in Australië is men begonnen met het
kweken van deze planten. In de Verenigde Staten doet men ook pogingen om
waterkastanjes te kweken. Als dat daar maar niet uit de hand loopt.
Jan van Dingenen
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WANDELINGEN EN EXCURSIES 2004
Zondag 4 april:
Middagwandeling van Schimmert naar Terstraten en Helle een
wandeling over het plateau van Schimmert. Vertrek om 14.00 uur kerk
Schimmert.
Gids: Fred Erkenbosch Tel. 043 – 3644647.
Zondag 16 mei:
Fietstocht door ons Limburgse land. Nader info t.z.t. via de lokale
weekbladen.
Vertrek 11.00 uur kerkplein Ulestraten.
Organisatie/Gids: Jean Slijpen/Fred Erkenbosch Tel. 043 – 3644426/3644647.
Maandag 17 mei:
Avondexcursie “Nachtegaal en Boomkikker” in De Doort te Echt
Vertrek 19.30 uur station Meerssen; 20.30 uur parkeerplaats De Doort. (tussen
Dieteren en Echt)
Organisatie/Gids: Els en Wim Derks Tel. 043 – 3643740.
Woensdag 2 juni:
Avondexcursie naar Botanische tuin IVN ELsoo
Vertrek 19.00 uur kerk Ulestraten; 19.30 uur ingang kasteel Elsloo
(kanaalzijde).
Organisatie: Jean Slijpen Tel. 043 – 3644426
Zondag 13 juni :
Middagwandeling door het Meinweggebied
Vertrek 13.00 uur aan de kerk Ulestraten.
Gids: Theo Custers Tel. 043 – 3649649.
Woensdag 7 juli:
Avondstadswandeling Jekerkwartier Maastricht
Vertrek 19.00 uur kerk Ulestraten; 19.30 uur Helpoort/Onze Lieve Vrouwewal
Maastricht.
Organisatie: Fred Erkenbosch Tel. 043 – 3644647
Zondag 3 okt.:
Herfstwandeling door het Bunderbos. We vertrekken bij cafe
“Bergrust”, Vliegveldweg 21 te Meerssen om 14.00 uur.
Gids: Fred Erkenbosch Tel. 043 – 3644647.
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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
Zondag 26 dec.:
25e Oudejaarswandeling in de mooie omgeving van Ulestraten.
Vertrek aan de (2e kerstdag) kerk te Ulestraten om 14.00 uur.
Gidsen : alle gidsen

Wij wensen u alvast veel plezier tijdens onze wandelingen en excursies!
Werkgroep Wandelingen & Excursies
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DATA IN VOGELVLUCHT
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut gehouden en
beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld.
Lenteperiode 2004

Zaterdag 20 maart

IVN-aktiviteit
Opruimactie samen met andere verenigingen
schoonmaken van de natuur in en rond Ulestraten
Vertrek om 9.00 uur aan “D’n Haamsjeut”

Maandag 22 maart

Thema avond (H)eerlijk Helder Water
Door Els Derks en Wiepke van Vliet
Gemeenschapshuis De Stip Meerssen
Aanvang 19.30 uur

Woensdag 24 maart

Boomfeestdag
Thema: “Bomen verbinden”
Zie t.z.t. weekblad De Geulbode

Zondag 4 april

Wandeling : Omgeving Schimmert en Terstraten
Vertrek 14.00 uur kerk Schimmert

Woensdag 7 april

IVN-Avond
Thema: Roofvogels en uilen

Woensdag 12 mei

IVN-Avond
(Vervolg)bezoek Fruitbedrijf Leon Petit ; thema:
milieubewuste fruitteelt tijdens de bloesemperiode

Zondag 16 mei

Fietstocht door ons Limburgse land
Vertrek 11.00 uur kerk Ulestraten

Woensdag 2 juni

IVN-Avond
Bezoek Botanische tuin IVN Elsloo
Vertrek: 19.00 uur kerk Ulestraten

Zondag 13 juni

Middagwandeling Meinweggebied
Vertrek 13.00 uur kerk Ulestraten
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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 milieuklachten-nummer (Dag en nacht bereikbaar).

043 - 3617070

Milieuklachten binnen gemeente Meerssen (Hans Schmetz)
(ook voor hondenoverlast, illegaal stoken en afval storten)

043 - 3661690

Vleermuizenmedewerker gemeente Meerssen (dhr. Van Oerle)
Voor vragen en/of overlast van vleermuizen

043 - 3661778

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

043 - 3661888

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

0800 - 0341

Stg. 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
antwoordapparaat (zelfde nummer)

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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