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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na een bijzondere zonnige maand maart en een bijzondere natte maand mei is de
natuur weer overwegend groen gekleurd. Alles staat er weer fris bij en is weer vol
energie. Zo ook uw bestuur. Diverse vergaderingen en bezoeken werden door hen
afgelegd, zowel op regionaal als ook op provinciaal niveau. Nieuwe initiatieven
werden ontplooid en ook onze werkgroepen zijn enthousiast bezig.
De gedichtenavond van Jo van Es uit Waterval was zeer geslaagd. Voor de
aanwezigen was nog veel herkenbaar. Jo droeg zelf de gedichten voor. Deze
gedichten zijn inmiddels in boekvorm verschenen, een echte aanrader (misschien
een tip voor vaderdag).
In het kader van het M.O.P.-plan werden door ons 79 schoolkinderen ontvangen in
ons lokaal. Zij waren verdeeld in 3 groepen. Ieder groep werd door ons van een
thema voorzien: 1) Uilen, 2) Vlinders en 3) Schelpen en fossielen. Leerkrachten en
leerlingen waren enthousiast en verklaarden dat dit voor herhaling vatbaar was. Er
waren ook nog aanmeldingen voor onze jeugdgroep. Onze secretaris, Leo Teheux
had hier veel tijd en werk aan gespendeerd en had de 3 thema’s op een zeer
duidelijke wijze overgebracht. Leo, bedankt voor al jouw moeite!
Ook gingen wij naar het natuurgebied De Doort bij Dieteren. Hier hoorden wij het
uitbundige gezang van de nachtegaal, het reusachtige kwaken van de boomkikkers
en zagen we diverse zeldzame planten. De werkgroepen vogels, planten en
amfibieën waren ruim vertegenwoordigd en konden de deelnemers ( 28 deelnemers )
van allerlei informatie voorzien. Ook werden veel foto’s genomen van een
boomkikker op de hand van Els Derks. De boomkikker met zijn kleefpootjes van zo
dichtbij te zien was voor veel deelnemers een geweldige gewaarwording.
Op zondag 25 mei hielden wij
onze jaarlijkse fietstocht.
Ondanks de slechte
weersvoorspelling hadden wij
toch 33 deelnemers. Gelukkig
hadden wij prachtig fietsweer,
niet te warm en toch droog, geen
druppel regen! Fred Erkenbosch
en Jean Slijpen hadden ook een
prachtige route uitgezet met
diverse stopplaatsen en alles in
het teken van het onthaasten.
De bezemwagen hoefde niet in
actie te komen. Op een
stopplaats werden de
deelnemers door ons voorzien
van koffie en/of limonade en de
andere stopplaats was bij een
ijsboerderij. Onderweg werden
de deelnemers door Fred en

Jean op diverse natuurfenomenen gewezen. Het applaus dat Fred en Jean na afloop
ten deel viel zei genoeg. Volgend jaar weer, heren ?
Er werden 2 insectenhotels ontworpen en geplaatst door Wim Ghijsen en Jan de
Klein. De fraaie technische uitvoering door Jan de Klein mag een voorbeeld zijn voor
diverse I.V.N.-afdelingen en natuurgroepen. Een hotel staat voor de Triangelschool
en zal in de toekomst waarschijnlijk blijk geven van een grote educatieve waarde.
Wethouder Jo Dejong opende op 4 juni ons eerste insectenhotel.
Op 4 juni was tevens onze avondwandeling in de directe omgeving. Ook deze
wandeling trekt altijd veel belangstelling en is een bijzondere gewaarwording.
Bijzonderheden kan ik op dit moment niet geven daar de tekst reeds ingeleverd
moest zijn voor deze Haamsjeut.
Er staan weer diverse dia- of filmavonden gepland, dus wat let u :
- Zien we u ook weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag.van de
maand? Aanvang 20.00 uur.
- Zien we u ook weer op onze cursussen, dia-avonden,
- Wandelingen en andere activiteiten?
Tot ziens en horens in ons vereniginglokaal d’n Haamsjeut en dat u mag genieten
van al het moois dat de natuur ons te bieden heeft.

Namens het bestuur,
Frans Passier,
Voorzitter.

GOOI OOK EENS EEN BLIK LANGS DE WEG!
Deze oproep kun je op twee manieren opvatten zo als zal blijken uit het verdere
verloop van dit stukje. Langs de uitvalswegen van Ulestraten naar het Noorden en
Oosten liggen al jaren lang en steeds weer (lege) bierblikjes, soms erg
milieuvriendelijk samengebonden in een plastic zakje. De naam van deze
bierdrinker en blikjesgooier is bekend, maar de juiste bevoegde personen moeten
hem op heterdaad betrappen wil men hem kunnen verbaliseren.
Persoonlijk ben ik van mening dat onze politie hier niet de hoogste prioriteit aan
hoeft te geven, échte boeven vangen vind ik veel belangrijker.
Wie wel eens een blik (met de ogen!) langs onze wegen werpt ziet, zeker op sommige
plaatsen waar de automobilisten wat langzamer moeten rijden, flinke hoeveelheden
zwerfvuil liggen waarvan de blikjes het grootste aandeel leveren.
Verleden jaar speelde onze regering met het idee om statiegeld te laten heffen op
blikjes, maar de verpakkingsindustrie zette haar hakken in het zand en wist de regering
ervan te overtuigen dat de hieraan verbonden kosten te hoog zouden zijn. Bovendien
zou dezelfde industrie er voor zorgen dat het zwerfvuil tot een acceptabel niveau zou
worden teruggebracht door o.a. het plaatsen van meerdere afvalbakken. Elk normaal
denkend Nederlands staatsburger weet dat dit geen zoden aan de dijk zet, want rond
plaatsen waar een afvalbak in de buurt staat vindt men vaak de meeste troep!
Maar onze regering heeft de verpakkingsindustrie het voordeel van de twijfel gegeven
en zoals iedereen nu al kan zien is dit een verkeerde gok geweest. In Duitsland is men
voortvarender geweest en heft men statiegeld op de blikjes. Toegegeven, het loopt nog
niet zoals gewenst, maar het begin is gemaakt. En natuurlijk ontstaan bij het invoeren
van dergelijke maatregelen allerhande problemen, maar iedereen die wel eens tv kijkt
weet dat heel Nederland vol zit met deskundigen die allerhande problemen kunnen
oplossen en zeker de niet ingewikkelde problemen rondom de logistiek van lege blikjes.
Het is wereldwijd bekend dat Nederlanders zuinig zijn of, wat beter gezegd, effectief
met hun geld omgaan, niet veel geld verspillen en overal geld proberen uit te slaan.
Onze overheid zou van deze nationale eigenschappen gebruik moeten i.p.v. haar oren
te laten hangen naar de verpakkers. Ik bedoel daarmee te zeggen dat je nog zelden
een fles in de natuur of langs de weg vind waar je statiegeld op krijgt. Er zijn altijd
kinderen of volwassenen die dan het economische met het nuttige verenigen en de fles
oprapen en tegen een beloning inleveren.
Hiermee is óók bewezen dat de gedachte van de overheid met betrekking tot de lege
blikjes een verkeerde gedachte is geweest. Om het ongelijk van onze regering en de
verpakkingsindustrie onder de aandacht te brengen en nogmaals te bewijzen zouden
wij allen onze lege blikjes langs de weg moeten gooien. Als IVN mag je de
gemeenschap natuurlijk niet tot een dergelijk gedrag aansporen, maar voor mij mag de
bovengenoemde bierdrinker en blikjesgooier rustig doorgaan met zijn eenmansactie al
zou ik hem hierbij willen verzoeken zijn blikjes steeds goed te bundelen zodat ze
gemakkelijker kunnen worden opgeruimd. Bovendien hoop ik, dat als zijn actie slaagt
en het statiegeld op blikjes spoedig wordt ingevoerd, hij op de oude voet verder gaat.
Hij zal er menig kind (en volwassene) een plezier mee doen!
Wim Ghijsen.

DE MOEITE WAARD: LIMBURGSE TUINEN.
Dagblad De Limburger gaf begin dit jaar een boekje met Natuur- en Tuinactiviteiten
in Limburg uit als een exclusief cadeautje voor de abonnees.
Het is een klein boekje van 32 bladzijdes, gevuld met tips voor verrassende
natuurlijke uitstapjes. Tevens vindt de lezer een viertal artikelen van de vaste
rubriekschrijver Guus Urlings.
Toen ik onlangs het boekje weer eens doorbladerde, dacht ik: waarom zouden we de
lezer van D'n Haamsjeut ook niet attent maken op een aantal te bezoeken Limburgse
particuliere tuinen. Ze zijn vaak vanaf de straat niet te zien. Iemand moet je er attent
op maken. En de eigenaren stellen hun tuin op bepaalde dagen open.
Ik noem geen openingstijden, entreegelden, etc. Wel een telefoonnummer, zodat
men met een telefoontje alles te weten kan komen.
Amby:

Rotstuin Bèr Slangen; Ambyerstraat Noord 73
043 - 3622918 of 06 - 40126983
Het betreft een verrassende rotstuin, aangelegd door wijlen Bèr Slangen. Een tuin
van 200 vierkante meter. Er staan honderden soorten planten uit de hele wereld. Er
zijn drie watervallen, die het water richting de vijver laten stromen.
Een waar kijkgenot.
Heer:

De Heerenhof; Veldstraat 12 a
043 - 4084800
Een ware lusthof van 3000 vierkante meter. Ingetogen groene kamers en borders
met zowel een stemmig als kleurrijk karakter. Men herkent er mannelijke formele
elementen als vrouwelijke idyllische elementen.
Scheulder: Scheulderdorpstraat 37
043 - 4552358
Een romantische tuin van 1200 vierkante meter. In de tuin staan ook diverse
beelden, sculpturen. Verder treft men er enkele waterpartijen aan.
Schimmert: Marni's Tuin; Op de Bies 66a
045 - 4041872
Deze tuin was ook al open tijdens de Helleborussenweek in maart. Het gaat om een
romantische tuin met verrassende combinaties. Oppervlakte: 4000 vierkante meter.
Veel verschillende vaste planten en rozen. De tuin lijkt één aaneengesloten border
met slingerende paadjes. En voor ons niet ver uit de buurt.
Sibbe-Yzeren: Fancrever Höfke; Groenstraat 10
043 - 6015663
Een klassieke tuin van 1400 vierkante meter, verdeeld in zeven kamers met strakke
lijnen, duidelijke structuren en ornamenten van mergelsteen.
Geniet ervan.
Jos Smeets.

GEDICHTEN VAN: JO VAN ES
Op de IVN-avond van 2 april 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 zullen die in de komende afleveringen publiceren, met dank aan Jo.

Zomer
euveral zuus-te in tuine en in de bosj de sjoanste bloome bleuje
de boere laote op hun land, krwatte, mais, eerpel en terref greuje
de temperatuur die geit weer mèt sjprung òmhoag
en de teks, “wat ’n waerke, hè ”, weurt weer hjel dèks gezag
auch zuus-te op terrasjes de tuinmeubele weer sjtoon
en bie hjel vaöl gezinne weurt weer boete gegete of get op de barbecue gedoon
in de zjwumbajer amusere zich de kinger, zoa auch de groatte luu
en af en toe kump d’r ’n fikse rege- of ònwaersjbuu
vlege of autorieje, ’n hotel of kampere, dat is d’n echte vakantietied
d’n eine hilt ’t kortbie, d’n andere geit hjel wied
de zomer, ’n lekker zunneke, luiere en genete
dat alles deit mennige zörrrig vergete

ORCHIDEEËN EN PARASIETEN
Het is eind mei en dat betekent dat in onze omgeving de eerste orchideeën
weer verschijnen. Ik heb er nog geen gezien maar dat zal niet lang meer duren
en dan voel ik me weer gedwongen om regelmatig te gaan kijken in het
natuurreservaat "Montagne St. Pierre" op het Belgische deel van de
Pietersberg en in de orchideeëntuin in het Gerendal. Gedwongen, dat klinkt
natuurlijk wat overdreven maar orchideeën hebben wel iets fascinerend en op
de een of andere manier raak ik er ieder jaar weer een beetje aan verslaafd.
Maakt u zich niet ongerust: orchideeën zijn er maar twee maanden dus ik heb
ieder jaar tien maanden om af te kicken. Tenminste als we niet op vakantie naar
Frankrijk gaan want daar kun je ze, door de hoogteverschillen, op allerlei
momenten tegen komen.
Fascinerende planten
Als ik probeer te verklaren wat er zo bijzonder is aan orchideeën dan lukt me dat niet
echt goed. Ze hebben hele typische bloemen maar dat komt meer voor: kijk maar
eens naar de akelei of de iris of (met een vergrootglas) naar de bloemen van de
andoorn. Ze zijn zeldzaam natuurlijk maar er zijn veel zeldzamere bloemen en
bovendien vormen ze op de wereld, na de composieten, de grootste plantenfamilie
met zo'n 20.000 soorten!
Parasieten vind ik ook heel bijzonder maar dat is duidelijk de belangstelling voor
dingen die "eigenlijk niet mogen" en de stiekeme bewondering voor de oplichter die
zonder werken aan de kost komt. De aanleiding voor dit artikel was ook het lezen
over parasieten. In de woestijn van Californië groeit als parasiet een plantje (géén
schimmel) binnen in de tak van een struik. Alleen als dit plantje (Pilostyles thurberi)
gaat bloeien is er aan de buitenkant iets te zien want dan breken hele kleine rode
bloempjes (2-3 mm) door de bast van de gastheer. Nog verrassender is dat dit kleine
bloempje familie is van de grootste bloem ter wereld, de Rafflesia. Deze bloem groeit
in het oerwoud van Indonesië en krijgt een rode bloem met een doorsnede van bijna
één meter haalt en een gewicht van meer dan 10 kg! Ook de Rafflesia groeit volledig
binnen de gastheer en alleen als de bloem naar buiten komt zie je iets. De stank
schijnt trouwens nog opvallender te zijn dan het uiterlijk, maar daarmee trekt de
bloem wel veel insecten aan.
Er bestaan ook parasitaire orchideeën: in Zuid-Limburg groeit bijvoorbeeld het
vogelnestje. Dit is een volledig parasitaire plant en dat wil zeggen dat de plant geen
bladgroen heeft en alles wat hij nodig heeft "steelt" bij zijn gastheer. Een halfparasiet
heeft wel bladgroen maar haalt water en voedingstoffen bij zijn gastheer: de maretak
(haamsjeut) is een halfparasiet. Maar al lezend bleek dat niet alleen het vogelnestje
maar ál onze orchideeën van parasitair gedrag worden verdacht. Ze doen het
letterlijk ondergronds en waarschijnlijk heel geraffineerd maar dat is natuurlijk niet
verrassend voor een fascinerende plant zoals de orchidee.
Parasieten
Echte parasieten zijn gemakkelijk te herkennen doordat ze geen bladgroen hebben.
Meestal zijn ze onopvallend gelig of bruinig en vaak hebben de bloemen ongeveer
dezelfde kleur, niet erg opvallend dus. Bovendien blijft een echte parasiet een groot
gedeelte van zijn leven onder de grond. Er is immers geen reden om boven de grond
te komen behalve om bloemen en zaad te vormen. Echte parasieten vallen dus
meestal niet op maar als je er een ziet herken je hem onmiddellijk. Voor het

vogelnestje geldt dit ook allemaal en ook voor de
bij ons meest voorkomende parasieten familie
namelijk de bremraap. De bremraap heeft
waarschijnlijk zijn merkwaardige naam te danken
aan de knol die ondergronds zit (de raap) en aan
het feit dat bij de grote bremraap de gastheer
meestal de brem is. Net als orchideeën vormen
bremrapen ontzettend fijn zaad dat praktisch
geen reservestoffen bevat. Dit betekent dat het
zaad onmiddellijk na het kiemen op zoek moet
naar voeding. De bremraap groeit dan ook direct
in de wortel van zijn gastheer en begint met de
vorming van de ondergrondse knol, met behulp
van het voedsel van de gastheer uiteraard. Pas
als dat allemaal in orde is kan de bremraap aan
bloeien beginnen. Het is overigens niet duidelijk
hoe de bremraap bepaalt wat het goede moment
is om te bloeien. Wel is duidelijk dat de parasiet
soms zijn gastheer verhindert te bloeien want
veel planten die uitgebloeid zijn sterven af en dat
is slecht voor de gast.
Bremraap van de Pietersberg
De echte parasieten in onze omgeving volgen allemaal zo'n beetje dit patroon. In
zuidelijke landen geldt dit meestal ook maar daar komen kleuriger vormen voor. De
mooiste die ik ooit gevonden heb stond op de Canarische Eilanden en vormde een
kegel van helder gele bloemen. Hij is in verte nog familie van onze bremraap.
Halfparasieten halen alleen voedingstoffen en
water uit hun gastheer, zeg maar de stoffen die
de gastheer uit de grond haalt. Ze hebben zelf
bladgroen dus suikers, zetmeel en dergelijke
kunnen ze zelf maken. Dit betekent dat
halfparasieten net als gewone planten groen zijn
en net als gewone planten het grootste deel van
hun leven boven de grond staan. Dit betekent
ook dat je aan het deel boven de grond niet kunt
zien dat het een parasiet is. Behalve natuurlijk
als de halfparasiet op een tak groeit zoals de
maretak. Halfparasieten zijn bijvoorbeeld de
ratelaar (groeit op grassen), de hengel groeit in
het bos op houtige gewassen en wilde weit
heeft een voorkeur voor granen.

Gele parasiet van de Canarische Eilanden

Geheimen onder de grond
De meeste planten halen hun voedingsstoffen en water uit de grond en maken met
behulp van bladgroen en zonlicht de stoffen waaruit ze zijn opgebouwd, het
reservevoedsel voor zichzelf en het zaad en zo voort. Parasieten en halfparasieten
zijn liever lui dan moe en stelen bij andere planten. Maar hoe gaat dat nou daar
onder grond? Hoe komen de voedingstoffen en het water in de plant? Heel
verrassend: we weten het niet. We weten dat als we kunstmest op de akker strooien,
dat de planten beter groeien maar hoe de kunstmest in de plant komt weten we niet.
En of we wel de beste vorm van kunstmest strooien weten we niet, misschien vinden
planten onze kunstmest eigenlijk helemaal niet "lekker" maar ja, als je niets anders
krijgt.
Er is natuurlijk wel wat onderzoek gedaan en daaruit komen heel verrassende
dingen. Heel veel planten blijken ondergronds samen te werken met schimmels, de
"mycorriza". Deze schimmels kunnen gemakkelijker voedingsstoffen uit de grond
opnemen dan de wortels van planten en geven deze dan door aan de planten.
Waarschijnlijk krijgen ze in ruil daarvoor suikers en zetmeel van de planten die
bladgroen hebben: een echte symbiose. De schimmels kunnen wel leven zonder
groeiende de planten. Waarschijnlijk halen ze dan hun suikers en dergelijke uit
resten van planten in de grond. Of de groeiende planten ook zonder schimmels
kunnen is niet zo duidelijk. Bij sommige planten vindt men bijna nooit schimmels. Bij
water- en moerasplanten is dat misschien niet zo verrassend, die hebben mogelijk
een ander systeem. Maar sommige landplanten zoals de brandnetel en de anjer
lijken het ook zonder te kunnen doen. Bomen zijn praktisch zeker allemaal
afhankelijk van schimmels. Het is zelfs zo dat ze in hun jeugd andere schimmels
hebben dan wanneer ze ouder worden. Het is ook bekend dat de schimmels soms
de bomen voorzien van "medicijnen" die beschermen tegen ziekten.
Schimmels en orchideeën
Orchideeën zijn ook afhankelijk van schimmels. Maar toch weer anders dan de
andere planten. Op de eerste plaats gebruiken ze andere schimmels en bovendien is
dit lang niet altijd een vorm van symbiose waarbij zowel de schimmel als de orchidee
voordeel hebben van de samenwerking. Als het zaadje van de orchidee kiemt moet
het direct contact krijgen met de goede schimmel want zelf heeft het geen reserve
voedsel. Waarschijnlijk is dit de voornaamste reden dat er zo weinig orchideeën zijn
want zaad wordt er genoeg gevormd. Iemand heeft eens uitgerekend dat als alle
zaden van de orchideeën zouden uitgroeien, de hele wereld in twee of drie jaar vol
zou staan. Vreemd is dan weer dat de orchideeën vaak een voorkeur hebben voor
schimmels die voor andere planten schadelijk zijn zoals de honingzwam en het
elfenbankje. Als het contact met de goede schimmel is gelukt kan de orchidee gaan
groeien. Voorlopig gebeurt dat nog onder de grond en moet de orchidee dus alles
halen bij de schimmel. Bij sommige soorten kan dit jaren duren en in die tijd is de
orchidee een echte parasiet. Waar de schimmel al het voedsel vandaan haalt is niet
helemaal duidelijk. Een schimmel kan ook geen suiker en dergelijke maken want die
heeft ook geen bladgroen. Waarschijnlijk haalt de schimmel het meeste bij een plant
die wel boven de grond groeit maar een deel kan ook uit dode plantenresten komen.
In ieder geval lijkt het erop dat de orchidee via de schimmel de groene planten
berooft!
Als de orchidee boven de grond komt kan deze zelf via het bladgroen allerlei stoffen
gaan maken en eventueel wat aan de schimmel geven. Of dat ook gebeurt is niet
duidelijk. Het vogelnestje blijft gewoon een parasiet en maakt niet eens bladgroen en

de indruk is dat ook de orchideeën die wel bladgroen maken ook niet echt royaal zijn
voor de schimmel. Waarschijnlijk zijn orchideeën grotendeels parasieten, maar
kiezen ze schimmels als slachtoffer en als hulpje om andere planten te beroven.
Het blijven bijzondere planten, fascinerend.

Jan van Dingenen

Bokkenorchis uit het Gerendal

VERSLAG OPSCHOONACTIE
Op zaterdag 15 maart werd in de gemeente Meerssen op een drietal plaatsen
de campagne “Zwerfafval, mooi niet… ” gehouden. De actie werd in Ulestraten
georganiseerd door IVN-Ulestraten. De Gemeente Meerssen en Milieudefensie
boden de nodige ondersteuning.
Het doel van de campagne is dat zwerfvuil uit de natuur verwijderd wordt.
Onder impuls van Wethouder Milieu John Ummels werd het startsein gegeven.
In Ulestraten werd de omgeving van het centrum, het gebied Langs de Gewannen
en Vliek van troep ontdaan. Er werd veel zwerfvuil en illegaal stortvuil opgeruimd.
Het was prachtig weer en het was een nuttige activiteit. Deze keer was ook het
Meisjesjeugdwerk met een grote groep kinderen en begeleiders aanwezig.
Maar ook de andere mensen uit de gemeente waren aanwezig. In totaal ruimden
zo’n 35 personen het zwerfafval op. Er werd zeer veel afval opgehaald.
De totale opbrengst bedroeg één ton zwerfafval. Na afloop was er voor de
jeugd en ouderen koffie en fris. Al met al een zeer geslaagde activiteit.
Uiteraard wordt iedereen bedankt voor de hulp, in het bijzonder Hans Smets
van de gemeente die de hele dag in de weer was om al het afval naar het
stort te brengen.
Iedereen die volgend jaar wil meedoen kan alvast de datum noteren:
Zaterdag 20 maart 2004.
Weet iemand een gebied dat opgeruimd moet worden, laat het ons dan
rond de betreffende datum even weten.
Leo Teheux

WONDERLIJKE WETENSWAARDIGHEDEN
Het verhaal van de dode das en de patrouillewagens van MAA.
Het kan soms raar lopen in deze wereld, zo ben je een vrije burger en een
ogenblik later zit je bijna opgepakt in een patrouillewagen van een naburig
vliegveld. En dit allemaal veroorzaakt door een reeds dode das. Lees verder en
huiver…
Een mooie zondagmorgen.
Het was een zonnige zondagmorgen in maart j.l. en ik fietste langs de zuidkant van
het vliegveld richting autosnelweg. Als IVN-er let je niet alleen op de weg zelf, maar
ook op dat wat zich links en rechts van de weg afspeelt. De eerlijkheid gebiedt mij
hier echter te vertellen dat het mijn vrouw was die de dode das het eerst in de
greppel langs de weg zag liggen, maar zij fietste dan ook in de meest gunstige
positie om hem als eerste te zien! Nu is de das een van de meest beschermde
diersoorten en het vinden van een dode das moet dan ook aangegeven worden of bij
de politie gemeld. Omdat het telefoonboek mij geen aanknopingspunt bood voor een
instantie waar ik de das kon aangeven besloot ik hem bij de politie te melden. Daar
kreeg ik te horen dat ze enerzijds blij waren en anderzijds niet blij. Ze waren níet blij
omdat er weer een das gesneuveld was maar ze waren wél blij dat hij werd aangemeld. Ook een dode das heeft nog waarde voor de rest van de dassenpopulatie.
Behalve dat hij wordt begraven wordt hij verwerkt in de statistieken en deze
statistieken vormen een leidraad bij de maatregelen die de overheid dient te treffen
tot bescherming van de das. Hoe meer meldingen des te betrouwbaarder zijn de
statistieken en des te beter kunnen de te treffen beschermingsmaatregelen zijn.
Nog meer dassen.
Aan de Noordoostkant van het vliegveld ter hoogte van de Waelserweg, vroeger de
rechtstreekse weg naar Waalsen, ligt sinds lange tijd een grote hoop grond. Formeel
het gronddepot geheten en op dit depot speelden zich behalve veel natuurlijke dingen
ook dingen af die het ’vliegveld’ liever niet zag. Dat deze laatste dingen daar gebeurden
kwam doordat het depot flink verruigd was met struiken en dergelijke. Om een einde te
maken aan ongewenste situaties besloot het ‘vliegveld’ het gronddepot te strippen van
elke begroeiing en zo ontstond een volledig kale berg grond. Op het gebied van het
depot bevond zich sinds langere tijd een dassenburcht en dit stond ook op officiële
kaarten aangegeven. Nu is ook bekend dat dassen het liefst in een helling hun burcht
uitgraven, liever dan op een vlak stuk. Een inspectie over het kale gronddepot liet geen
enkel teken meer zien van een dassenburcht, terwijl deze toch stond aangegeven op
kaarten van gemeentelijke adviseurs. De betreffende adviseur raadde mij aan contact
op te nemen met de instantie die de kaart had opgesteld, het bureau Taken in
Roemond. Een medewerker van dit bureau gaf mij de precieze locatie op van de burcht.
Toen moest ik op verder onderzoek uit, maar hoe pak je zoiets aan als ondeskundige
met geen ervaring op dat gebied? Lees verder en verwonder u!
De natuur- en milieutamtam
Ondanks alle moderne communicatietechnieken is de aloude tamtam gelukkig
rechtovereind gebleven. Vraag mij nu niet hoe het allemaal precies verlopen is, maar
via de twee bovengenoemde feiten én de natuur- en milieutamtam kwam ik
telefonisch in aanraking met een wel zeer gedreven dassenverdediger uit Elsloo die

we uit oogpunt van privacy verder zullen aanduiden als de heer V. (misschien wel de
V van Verdediger!)
Omdat ik persoonlijk weinig van dassen en hun gewoonten afweet kwam de heer V.
mij als een godsgeschenk te hulp. Hij bleek lid te zijn van de Stichting Dassenwerkgroep Limburg (SDL) en buitengewoon deskundig op alles wat met dassen te
maken heeft.
Wij maakten een afspraak voor een eerste kennismaking en wel op locatie, dus in de
buurt van het gronddepot, een date in het veld, zogezegd. Nadat we elkaar ontmoet
en begroet hadden maakten wij een rondje over het depot op zoek naar dassensporen en doken daarna in het aanpalende sleedoornbosje, want daar zou de
dassenburcht zich bevinden volgens opgave van het bureau Taken. En ja hoor, er
bevonden zich diverse pijpen en uitgegraven hoopjes grond. Maar van de andere
kant waren geen “verse” activiteiten van de das te zien, dus zochten wij verder de
omgeving af en inderdaad een paar honderd meter van het sleedoornbosje
verwijderd vonden we nieuw graafwerk van de das. We waren uiteraard blij dat door
de activiteiten op het depot geen burcht was vernield en dat de das een vrij veilige
plaats had gevonden in het sleedoornbosje. Dit bosje is erg ontoegankelijk en
bovendien bevindt het zich óp het vliegveldterrein, een ideale beschermde plaats
dus.
Om onszelf de nodige zekerheid te verschaffen omtrent de bewoning van de das in
het bosje spraken we af dat we 14 dagen later de burcht in het bosje nogmaals
zouden inspecteren en het zou weer een ontmoeting op locatie worden.

De patrouillewagens.
De tweede ontmoeting met de heer V. vond plaats onder een goed gesternte d.w.z.
de zon stond hoog aan de hemel en omdat V. met de fiets was gekomen stond het
zweet op zijn voorhoofd en hij zei dat hij het warm had. Hij trok zijn jas uit en hing die

aan een paal van de afrastering van het bosje. Omdat wij aan die kant van het bosje
niet in het bosje konden komen liepen wij over het depot heen en stapten aan de
kant van het vliegveld over de geïmproviseerde (a.g.v. de recent uitgevoerde
werkzaamheden op het depot) afrastering heen en inspecteerden de buitenkant van
het bosje op eventuele sporen van de das. Helemaal aan de noordkant van het
vliegveld zag ik een gele patrouillewagen van het vliegveld wat heen en weer rijden
hetgeen mij een onzeker gevoel opleverde, maar het enthousiasme van V. nam bij
mij alle twijfels weg en samen zochten wij ons een weg door het bosje. Erg snel
schoot dit niet op, niet alleen door de dichte begroeiing, maar ook doordat V. bij elk
spoor dat hij zag uitvoerig uitleg aan mij gaf.
Als inwoner van Ulestraten weet je natuurlijk dat vliegveldterrein verboden gebied is,
maar de heer V. als inwoner van Elsloo staat daar iets verder vanaf. Bovendien had
hij ook niet de indruk dat hij op streng verboden terrein was, voor het betreden van
boerenland en weiden had hij als lid van het SDL een ontheffing met bijbehorende
legitimatie. Weiden en boerenland was ook altijd het werkgebied van V. geweest en
over een prikkeldraad stappen was voor hem dan ook nooit een punt geweest tot op
die dag…
Terwijl wij zo in het bosje bezig waren hield ik de gele wagen van het vliegveld in de
gaten en jawel hoor op een gegeven moment zette hij koers richting zuid, naar onze
kant toe dus. Ter hoogte van het bosje stopte hij, quasi toevallig, maar toen ik van de
andere kant een tweede wagen zag naderen wist ik meteen dat dit geen toeval was.
Ik moet hier nog aan toevoegen dat de oorlog in Irak pas was begonnen en dat
vooral op vliegvelden verhoogde paraatheid was afgekondigd in verband met
mogelijke aanslagen. Ook de tweede patrouillewagen stopte bij het bosje, maar de
heer V. zag alleen maar dassensporen en vertelde enthousiast verder wat hij zag en
vond. Na enkele minuten onderbrak ik hem en zei tegen hem dat ik het verstandig
vond om ons te melden bij het personeel van de gele wagens. Toen wij uit het bosje
stapten reageerde dit personeel aanvankelijk heel verbaasd, maar direct daarna
tamelijk verbolgen. Wat wij daar deden op een luchthaventerrein?!
De jas op de paal.
Ik weet niet of de heer V. zich bewust was van de zwaarte van het woord
luchthaventerrein, in elk geval hij stapte daar luchtig overheen en zei dat hij lid was
van de wel zeer bekende en gerenommeerde SDL. Toen vroeg het oudste uniform
aan V. of hij zich als zodanig kon legitimeren. Geen probleem voor V. en hij gaf aan
dat zijn legitimatiebewijs in zijn jas zat die hij aan de andere kant van het bosje
ergens op een paal had gehangen!
Onder deze omstandigheden was dit een antwoord dat kon duiden op een doorgewinterde terrorist of op een onschuldige dassenverdediger. De twee uniformen
besloten het te houden op het eerste en met een schuin oog keek ik naar de gele
wagen en ik zag mij in gedachten er al in zitten en inderdaad het zou niet lang duren
of V. en ik koersten zuidwaarts in de gele wagen in gezelschap van de twee airport
duty managers, zoals de naam van hun functie bleek te zijn.
Na nog wat heen en weer gepraat te hebben o.a. hoe wij het luchthaventerrein waren
binnengedrongen en wat wij daar wensten te doen en of wij ons wel bewust waren in
welke positie wij ons bevonden etc. etc. begon het de duty managers steeds
duidelijker te worden welk vlees zij in de kuip hadden. Onze leeftijd (en ons
betrouwbaar uiterlijk!) zal hier ook wel enigszins aan hebben bijgedragen. Toen er
werd overgeschakeld op het Limburgs dialect was het ijs helemaal gebroken en
verdween de tweede patrouillewagen stilletjes van het toneel. Er werd nog aan

toegevoegd dat we blij konden zijn dat we in hun handen waren gevallen en niet in
die van de marechaussee die kennelijk minder begrip kunnen opbrengen voor
dassenverdedigers.
De vriendelijke uniformen bleken behalve duty managers ook dierenvrienden te zijn
en die met name ook bezorgd waren voor het welzijn van de dassen op ‘hun’
luchtvaartterrein. Van één dassenlocatie, die in het sleedoornbosje, hadden V. en ik
inmiddels ‘even’ gegevens genoeg en ik vroeg zo onopvallend mogelijk naar de
tweede locatie, waarvan ik wist dat deze zich ook binnen de afrastering van het
vliegveld moest bevinden.
De duty managers reageerden hier erg enthousiast op en verzochten ons plaats te
nemen in de gele wagen zodat wij daar samen naar toe konden rijden want deze
burcht lag een flink stuk zuidelijker n.l. tegenover Bamford in een bosje.
Zodoende zaten we die ochtend toch nog in de gele wagen, maar wel in een
aangenamere sfeer dan aanvankelijk verondersteld!
Comfortabel werden we naar de tweede burcht gereden die er fantastisch bijlag,
uitgestrekt, actief bewoond compleet met krab- en speelbomen en heerlijk
beschermd door de afrastering van het luchthaventerrein die wij, snoodaards,
hadden durven trotseren!
Eind goed al goed.
De natuur- en diervriendelijke managers waren best wel ingenomen met onze
interesse en inzet voor de das en zij zegden dan ook hun medewerking toe als de
burchten geïnspecteerd of geïnventariseerd moeten worden. Alleen moeten wij dan
niet meer over de afrastering heen klimmen, maar ons bij hen aanmelden waarna zij
ons naar de burchten zullen brengen met de ons inmiddels bekende gele wagen.

De moraal van het verhaal.
Waarom is het voor ons (en onze kinderen en kleinkinderen) zo belangrijk de das te
beschermen?
Laat ik beginnen met de beschrijving van een wandeling door het reservaatsgebied
van de korenwolf bij Sibbe. Via een Natuurgidscursiste (met een geldig legitimatiebewijs) mocht ik met een klein gezelschap het gebied van de korenwolf betreden op
een vroege zondagmorgen. Zelden heb ik op zo een redelijk klein gebied zoveel en
zoveel variatie aan vogels gezien en dat midden in een dichtbevolkt Zuid-Limburg.
Volgens een vogelkenner van het Limburgs Landschap waren op die beperkte
oppervlakte praktisch alle in Limburg voorkomende vogels daar verenigd aanwezig.
En hetzelfde geldt ook voor de zoogdieren betoogde hij.
De conclusie moet zijn dat als je ergens een gezonde biotoop creëert voor een
bepaalde diersoort er tal van andere soorten meeprofiteren, kortom dat je daar een
geweldige biodiversiteit krijgt die grenst aan een echte natuurlijke situatie waarin het
ook voor de mens goed leven is.
De das heeft ook een bepaald biotoop nodig, een kleinschalig en gevarieerd
landschap, wormrijke weilanden met hoogstamfruitbomen en meidoornhagen of
extensieve (weinig bewerkte) graslanden of begraasde weilanden i.v.m. de
aanwezigheid van mestkevers. Ook houdt hij van houtsingels, houtwallen en graften
en houdt hij niet van grootschalig landbouwgebied en zeker niet van zwaar bemeste
maïsakkers. En dit is nu ook juist het biotoop waarin veel andere diersoorten goed in
kunnen gedijen. Aantasting van een dergelijk biotoop is niet alleen een aanslag op
de das maar ook op tal van andere zoogdieren, insecten, vogels, reptielen, amfibieën
en planten, kortom een aanslag op de leefbaarheid van het gebied!
Bescherming van de das betekent automatisch bescherming van zijn biotoop anders
kan hij niet overleven. En bescherming van zijn biotoop houdt tevens de
bescherming in van een voor de mensen aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
Vooral nu weer een forse verdere aantasting van de natuur in de noordelijke
omgeving van Ulestraten aan de orde is i.v.m. de uitbreiding van het industriegebied
van MAA (Maastricht Aachen Airport) moeten wij extra alert zijn dat dit niet ten koste
gaat van de das en dus ook van onszelf en ons nageslacht!
Maar dan moet er wel iemand (of meerdere) zijn die de aanwezige dassenburchten
en dassen in de gaten houdt en de klokken gaat luiden als de das of zijn
foerageergebied in gedrang komt.
De heer V. (76) uit Elsloo zou graag, ook gezien zijn leeftijd, mij bij de
dassenwerkgroep ‘inlijven’ om speciaal de Ulestratense dassen een paar keer per
jaar te controleren om zo hun voortbestaan enigszins te waarborgen. Gezien het
welzijn van de das in grote mate ook garant staat voor het welzijn van onze eigen
leefomgeving denk ik dat ik op zijn verzoek wel positief zal reageren.
Alleen is maar alleen en ik zou het prettig vinden als iemand onder de lezers van dit
artikel zich zou aanmelden om een paar keer per jaar met mij samen de 5 à 6
dassenburchten na te lopen en te inspecteren. Onze omgeving is het nog steeds
waard!
(En een ritje in een patrouillewagen langs de boorden het vliegveld is ook niet voor
iedereen weggelegd)
Wim Ghijsen.

ENKELE VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In het blad Natuurmonumenten lezen we dat de Kraanvogel weer terug is in
Nederland als broedvogel. Vorig jaar had een kraanvogelpaar voor het eerst sinds
250 jaar !! weer een jong ter wereld gebracht. Dat gebeurde in het Fochteloërveen.
Dat is een hoogveengebied op de grens van Friesland en Drenthe.
Dit jaar was het weer prijs, maar nu met een ander paartje. Het bedoelde paar van
het vorig jaar was dit jaar niet succesvol. De uitbreiding en het herstel van het
genoemde gebied begint vruchten af te werpen.
Ook de huismussen in Londen gaan sterk achteruit. Men hield al sinds 1926
tellingen in Kensington's Garden. De tellingen leverden het volgende op:
 In 1926 rond de 2600 huismussen
 In 1948 nog 855
 In 1975 nog maar 544
 In 1995 (schrik niet) nog slechts 81
 In 2000 het schamele aantal van 8
In de andere parken zoals Hyde Park en Buckingham Palace zijn de huismussen ook
nagenoeg verdwenen. Het gaat dus niet alleen in Nederland slecht met de Huismus.
Trouwens: de Huismus is dit jaar toegetreden tot de lijst van beschermde diersoorten
in Vlaanderen. Men wil de achteruitgang keren.

De Kerkuil gaat nog steeds vooruit in Nederland. Dat gebeurt dankzij de projecten,
die ten behoeve van het behoud van de Kerkuil zijn opgezet. Ook IVN-Ulestraten
doet daar aan mee. We hebben immers enkele nestkasten voor de Kerkuil
opgehangen, waarvan één met resultaat.
Uit braakballenonderzoek blijkt dat de kerkuil voornamelijk muizen eet, waaronder
veldmuizen, bosspitsmuizen, huisspitsmuizen en bosmuizen. De huisspitsmuis

werd vroeger voor 16% in het menu opgenomen. De laatste jaren blijkt dat de
huisspitsmuis in de wintermaanden de belangrijkste voedselbron voor de Kerkuil is.
De huisspitsmuis is namelijk de afgelopen jaren landelijk toegenomen. (Uit:
Vogelnieuws)
Uit 'Science' het volgende bericht: Onderzoekers van de Oxford University in
Engeland hebben kunnen constateren, dat een Nieuw-Caledonische kraai
gereedschap maakt van een ijzerdraadje. De vogel deed dat met het doel om uit
een verticale buis voedsel te kunnen bemachtigen. Ze gaven de kraai een
ijzerdraadje en stopten wat voedsel in een ondiepe buis. Eerst probeerde de vogel
het voedsel met het rechte draadje te krijgen en toen dat niet lukte, vervormde de
kraai de ijzerdraad tot een haakje en haalde daarmee het voedsel uit de buis.
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels

WANDELINGEN EN EXCURSIES 2003 IVN - ULESTRATEN
Woensdag 2 juli:

Zomeravondwandeling omgeving Ulestraten:
Vertrek om 21.00 uur aan het kerkplein in Ulestraten.
Alle gidsen.

Zaterdag 26 juli:

Groeve ‘t Rooth:
Vertrek 9.30 uur kerk Ulestraten en om 10.00 uur
bij ingang groeve.
Gidsen: Wim en Els Derks.

Zondag 14 september:

Wandeling over het plateau van Margraten:
Vertrek 14.00 uur kerkplein Margraten.
Gids: Fred Erkenbosch.

Zondag 28 december:

Oudejaarswandeling omgeving Ulestraten:
Vertrek om 14.00 uur aan het kerkplein in Ulestraten.
Alle gidsen.

Wij wensen u alvast een prettige wandeling.
Werkgroep Wandelingen en Excursies.

DATA IN VOGELVLUCHT
Alle aktiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut gehouden en
beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld.

Woensdag 2 juli

IVN-Avond.: Zomeravondwandeling omgeving Ulestraten.
Vertrek om 21.00u aan het kerkplein in Ulestraten.
Begeleiding : alle gidsen

Zaterdag 26 juli

Groeve ‘t Rooth
Vertrek 9.30u kerk Ulestraten en om 10.00u bij ingang
groeve. Gidsen Wim en Els Derks.

In de maand augustus worden geen activiteiten gehouden i.v.m. de vakantie.

Woensdag 3 sept

IVN-Avond.
Onderwerp : filmavond, er zullen een aantal films over
de vakantie getoond worden.

Zondag 14 sept

Wandeling over het plateau van Margraten
Vertrek om 14.00u kerkplein Margraten.
Gidsen Fred Erkenbosch.

Woensdag 1 okt

IVN-Avond.
Onderwerp : Activiteit wordt nog bekend gemaakt.

SPECIALE TELEFOONNUMMERS
Milieuklachten-nummer. Dag en nacht bereikbaar.

043-3617070

Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar.
Bel bij vervuiling van het oppervlaktewater

0800-0341

Stg. Klachtentelefoon Luchthaven M.A.A.:
Bel bij vliegtuiglawaai en overlast AWAC’s
Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid:
Bel bij verstoringen in de natuur

043-3652020
043-3216830

Milieumeldpunt gemeente Meerssen (tijdens kantooruren) 043-3661617
Geef de natuur een stem !!
COÖRDINATOREN V/D 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
e_w_derks@hotmail.com

Werkgroep Insecten

Vacature

Werkgroep Planten

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

