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VAN DE BESTUURSTAFEL
Krokussen en sneeuwklokjes laten reeds voorzichtig hun kopjes zien. Vogels laten zich
weer horen, kortom de lente breekt aan. Als deze Haamsjeut bij u bezorgd wordt zitten
we weer volop in de lente.
Onze werkgroepen hervatten inmiddels weer hun buitenactiviteiten.
De jaarvergadering verliep zoals gewoonlijk weer in een aimabele sfeer. I.v.m. ziekte en
mobiliteitsproblemen mijnerzijds werd de jaarvergadering door Wim Ghijsen
overgenomen. Concrete zaken werden door hem bekwaam afgehandeld.
Na de pauze werd een schitterende film over de uitbarstingen van de Etna vertoond.
Dus wederom een geslaagde jaarvergadering.
Op 5 februari hadden wij, gezamenlijk met het IVN Meerssen, een filmavond betreffende
de IJsvogel van Dré Wassen. Wij hadden de primeur!! De belangstelling was zo groot
dat wij moesten uitwijken naar de zaal in de kelder van het Gemeenschapshuis. Liefst
87 personen waren getuige van een schitterende film, tekst en uitleg van Dré Wassen.
Alle aanwezigen waren onder de indruk.
Het Bestuur en de werkgroepen zijn weer volop actief. Diverse vergaderingen werden
bezocht. Van gemeentewegen werd het NME-overleg een jaar geleden geschrapt en
toegevoegd aan het Groen Platform Meerssen. Reeds na één overleg bleek dit geen
geslaagde verandering. Nu is besloten het NME-overleg weer af te splitsen. Bij de
gemeente Meerssen is een nieuwe contactambtenaar NME benoemd, nl. de heer. S.
Swier. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen.
Inmiddels is de cursus landschapsvorming succesvol afgerond. Het bestuur gaat zich nu
beraden omtrent een andere cursus. Ook zijn het bestuur en de werkgroepcoördinatoren reeds aan het brainstormen betreffende het 25 jarig bestaan van onze
afdeling in 2005. Eventuele suggesties van onze leden zijn uiteraard van harte welkom.
Wij hopen te kunnen genieten van een mooie en natuurrijke lente!
Zien wij u ook weer op onze verenigingsavond? Eerste woensdag van de maand,
aanvang 20.00 uur in d’n Haamsjeut
Zien wij u ook weer onze cursussen, wandelingen, diapresentaties en andere
activiteiten?
Graag tot horens en ziens in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut.
Namens het bestuur
Frans Passier, voorzitter
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EEN WONDERBOOM IN ONS DORP
Misschien is het een verrassing voor u dat ik in ons dorp een wonderboom heb
gesignaleerd. Als deze boom echt wonderen had verricht, zou u er zeker van
gehoord hebben dus dat zal wel niet gebeurd zijn. Nee, de wonderboom doet geen
wonderen en eigenlijk is het ook geen boom maar een forse éénjarige plant. Maar
hij stond wel hier in het dorp de afgelopen zomer en een wonderlijke plant is het
zeker.
Een nuttige wonderboom
Zeker de ouderen weten nog wat wonderolie is: een sterk laxeermiddel met een zeer
vettige smaak. Ik weet niet of het nog veel gebruikt wordt. Waarschijnlijk zijn er nu
modernere middelen met een minder vieze smaak. Maar in ieder geval de wonderolie
wordt gehaald uit de zaden van de wonderboom (Ricinus communis).
Wonderolie was vroeger het standaard middel tegen een moeilijke stoelgang. Er werd
ook wel misbruik van gemaakt. Vlak voor de tweede wereldoorlog hadden fascisten in
Oost-Europa de “leuke” gewoonte om hun tegenstanders te overvallen en ze te dwingen
een fles wonderolie te drinken. In vergelijking met wat ze later deden, heel onschuldig
misschien, maar wel onaangenaam.
Een wonderlijker toepassing is nog veel recenter. Om weeën op te wekken en zo de
bevalling te starten, moest de kraamvrouw wonderolie nemen. Dat het in ieder geval
soms werkte, heb ik zelf gezien, maar mijn vrouw griezelt nog bij de gedachte aan
wonderolie.
De laxerende werking van wonderolie is
waarschijnlijk de reden dat de wonderboom alle
vele eeuwen wordt gekweekt over de hele wereld.
Men weet zelfs niet waar de plant oorspronkelijk
vandaan komt, waarschijnlijk uit Afrika, maar de
mensen slepen er al zo lang mee dat niemand het
nog weet. Bovendien doet de plant het uitstekend
overal waar het zelden of nooit vriest en zelfs in
onze omgeving kan de plant in de tuin in één jaar
groeien tot zo`n twee meter, bloeien en
kiemkrachtig zaad produceren! Niet slecht voor
een plant die uit Afrika komt.
In warmere streken is de wonderboom een vaste
plant en kan hij uitgroeien tot een boomachtige
struik met een forse omvang. De boeken zeggen
dat de maximum hoogte 12 m is. Zo hoog heb ik
ze nooit gezien, maar wel groeien ze in warme
gebieden vaak als een zeer fors onkruid langs de
weg en op onbewerkte stukken grond.
Mogelijk wordt wonderolie niet veel meer gebruikt
als laxeermiddel maar de plant wordt nog steeds
gekweekt voor de olie. Vroeger werd de olie ook
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gebruikt als lampolie en dat zal in arme gebieden nog wel gebeuren, maar de
belangrijkste toepassing is als “race-olie”. Daarmee bedoel ik niet een ander woord voor
de laxerende werking, maar echte, topklasse motorolie. De Engelse naam voor
wonderolie is “castor oil” en de merknaam Castrol voor motorolie is daar direct van
afgeleid. Ik vraag me af de Formule I coureurs weten dat ze eigenlijk een laxeermiddel
in hun bolides gooien. Trouwens ook de olie in de benzine voor tweetakt brommers is
hoofdzakelijk wonderolie. Behalve als motorolie gebruikt men wonderolie ook in verven,
kaarsen, krijt, voor het impregneren van leer en in allerlei cosmetica. Zelfs in lipstick zit
een beetje wonderolie maar gelukkig zo weinig dat de dames er geen last van hebben.
Een zeer nuttige plant dus.
Fraai, maar giftig
De wonderboom die ik hier in het dorp in een tuin zag staan, was bedoeld als sierplant
want het is een heel decoratieve plant. Zoals gezegd kan de plant hier in één jaar
uitgroeien tot zo’n twee meter en heeft dan ook een forse omvang. De bladeren zijn
groot met zeven of negen punten en hebben soms een rode gloed en rode aderen. De
bloei is mooi met bovenin een groot aantal donkerrode vrouwelijke bloemen en vlak
daar onder gele mannelijke bloemen. Normaal zijn óf de mannelijke óf de vrouwelijke
bloemen helemaal open (om zelfbestuiving te voorkomen) maar meestal zijn beide
kleuren goed zichtbaar, heel fraai. Na de bloei worden zaden gevormd in bolletjes met
zachte stekels. De zaden zijn bruine, glanzende “boontjes” met een vlekken patroon.
Ook al mooi om te zien, maar zeer giftig! Weer een van de wonderlijke eigenschappen
van de wonderboom. De wonderolie wordt geperst uit de zaden en terwijl de zaden zeer
giftig zijn, is de olie volkomen onschadelijk behalve dan enkele bezoeken aan het toilet!
Alle gif blijft dus achter in de resten van de zaden.
Het gif uit de wonderboom heet ricine en
het schijnt vrij gemakkelijk gewonnen te
kunnen worden uit de resten van de zaden
na het uitpersen van de olie. In Afrika wordt
het wel als insecticide gebruikt. In januari
van dit jaar werden in Londen een aantal
mannen aangehouden die ervan verdacht
werden een terreuraanslag te willen plegen
met het gif ricine. Ze hadden in ieder geval
een flinke voorraad zaden van de
wonderboom. Wat ze er precies mee van
plan waren, is (nog) niet duidelijk maar zij
hadden blijkbaar in de gaten dat ricine een
gif is waar je relatief gemakkelijk aan kunt
komen. Voor mensen die een wonderboom
in de tuin willen, geldt in ieder geval dat ze
op moeten passen met kleine kinderen
want de zaden zien er aantrekkelijk uit,
maar er op kauwen kan echt gevaarlijk zijn.
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Giftige familie
Op het eerste gezicht zou je het niet zeggen maar de wonderboom behoort tot de
wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae). Zeer veel planten uit deze familie of misschien wel
allemaal, zijn meer of minder giftig. De naam wolfsmelk komt van het witte, giftige sap
dat bij aantal planten vrij komt als je een takje afbreekt.
In ons land komen maar een paar soorten wolfsmelk voor, in warme landen veel en veel
meer want het een zeer grote familie met zo’n 7000 soorten. Het meest naaste familielid
van de wonderboom is bij ons het bingelkruid. Zeer verrassend is de variatie in uiterlijk
in deze familie. De overeenkomst tussen bingelkruid en wonderboom is niet direct
opvallend, maar ook de kerstroos en de christusdoorn zijn familie om even bij de
uitheemse planten te blijven.
Een grote geslacht binnen deze familie heet ook wolfsmelk en daarvan hebben we er
wat meer in Nederland. De meeste hebben ook wolfsmelk in hun naam zoals
moeraswolfsmelk, stijve wolfsmelk, amandelwolfsmelk en zo voort. Maar de meest
voorkomende is waarschijnlijk kroontjeskruid, een laag eenjarig plantje. Al deze
wolfsmelk soorten hebben wit sap en hele typische bloemen: een soort schoteltje
gevormd uit twee blaadjes met in het midden één of meer bolletjes op en steeltje die de
echte bloem vormen. De bloemen zijn meestal groen of gelig groen zodat ze niet
opvallen maar het is wel heel apart.

amandelwolfsmelk

kandelaarwolfsmelk

De zeldzaamste in Nederland is de amandelwolfsmelk die alleen in het westelijk deel
van Zuid-Limburg voorkomt. Ik weet niet precies waar, maar als je hem wilt zien kun je
het best naar de IVN tuin gaan bij het kasteel Elsloo, waar ook de foto gemaakt is.
De vreemdste wolfsmelk die ik ken staat op de Canarische Eilanden. Er staan daar zeer
veel soorten, de meeste hebben de vorm van kleine struikjes met in verhouding te dikke
takken. Maar de kandelaarwolfsmelk lijkt sprekend op een cactus! Een hoekige tak met
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stekels, ongeveer 1,50 tot 2 meter hoog en ca. 5 cm dik, meestal staan ze in een grote
groep van tien tot wel 50 bij elkaar. De bloemen zijn donkerrood tot zwart en versieren
de bovenste 10-15 cm van de tak. Heel verrassend.
Gebruik maken van gif
De wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae) is een grote nachtvlinder waarvan de rups op
wolfsmelk planten leeft. In Nederland is de vlinder waarschijnlijk uitgestorven maar in
zuidelijker gebieden is het vaak niet moeilijk om de rupsen te vinden: gewoon zoeken op
wolfsmelk planten. Rupsen van pijlstaarten, er zijn gelukkig in Nederland nog wel
andere soorten, zijn gemakkelijk te herkennen aan het haakje op hun achterste waar ze
hun naam aan te danken hebben.

halfwas rupsen met geel en groen

kleine zwarte rupsen

De eerste rups van de wolfsmelkpijlstaart die ik
ooit vond, was meer dan vijf centimeter lang met
felle rode, zwarte en gele kleuren, een prachtig
beest. Later vond ik jongere, kleinere rupsen en
die hadden duidelijk minder kleuren, vooral
weinig rood. En de kleinste rupsjes waren
gewoon effen zwart.
Felle kleuren op een insect betekenen meestal
dat het beestje wil aangeven dat het vies smaakt
of giftig is. Waarschijnlijk hebben de kleine
rupsjes nog niet genoeg wolfsmelk gegeten en
zijn ze daarom nog niet giftig genoeg: liever niet
opvallen dus. Vlak voor het verpoppen kan ze
blijkbaar niets meer gebeuren want dan zijn ze
op zijn mooist.

Jan van Dingenen

volwassen rups: rood, geel, zwart
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FIJNE STOF OM OVER NA TE DENKEN
Volgens het Besluit Luchtkwaliteit van 2001 moeten gemeenten met meer dan
40.000 inwoners de luchtkwaliteit binnen hun gemeentegrenzen controleren en de
resultaten rapporteren aan het provinciebestuur. Gezien de Gemeente Meerssen
minder dan 40.000 inwoners heeft, hoeft het gemeentebestuur op dit punt niet te
controleren noch te rapporteren, maar zal het bestuur zich toch hopelijk en
wellicht zorgen maken over de luchtkwaliteit binnen onze gemeentegrenzen.
Er zijn diverse stoffen die de kwaliteit van de lucht, die wij inademen, nadelig
beïnvloeden. Deze stoffen worden hoofdzakelijk door de industrie en het verkeer
geproduceerd en zullen voor de Gemeente Meerssen, gezien het nog landelijke karakter
van onze gemeente, de gestelde grenswaarden nog wel niet overschrijden.
Er is echter één schadelijke stof die géén drempelwaarde heeft wat betreft de
concentratie omdat élke concentratie gezondheidsproblemen kan geven, te beginnen bij
kinderen, bejaarden en zieken. Deze schadelijke stof heet "fijn stof" en bestaat
hoofdzakelijk uit bodemdeeltjes, zware metalen, PAK's en andere chemische stofjes.
Maastricht-Aachen-Airport levert uiteraard ook haar bijdrage aan de hoeveelheid stof,
die binnen de Gemeente Meerssen dagelijks wordt ingeademd door haar bewoners. Met
de uitbreiding van activiteiten op en rond MAA zal haar aandeel aan fijn stof voor
Meerssen ook toenemen.
Gelukkig hoeft het bestuur van onze gemeente deze ontwikkelingen niet machteloos te
aanschouwen, want uit een onderzoek in Rotterdam door Plant Research International
(Wageningen) blijkt dat landschapselementen zoals struiken, bomen en hagen
gemiddeld met 20% fijn stof reduceren, maar ook nog de stikstof-(x)-oxiden met
gemiddeld 20% verlagen.
IVN zal dan ook bij ons gemeentebestuur er op aandringen dat bij de uitbreiding van de
industrieterreinen oostelijk van MAA, dus dicht tegen de kern van Ulestraten,
compensatiemaatregelen worden getroffen in de vorm van elementen die niet alleen het
landschap verfraaien maar ook nog eens gezonder zijn voor de omwonenden.
IVN heeft er alle vertrouwen in, dat onze bestuurders zich voor deze "schone" zaak fors
zullen inzetten.

Wim Ghijsen.
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VOGEL IN NOOD!!
Het was een zaterdagmiddag in december. De telefoon rinkelt.
- "Hier Wiel Wouters uit Vliek. Je bent toch van de Vogelwacht, hè?"
- "Nee, wel van het I.V.N., met interesse voor onze gevleugelde vrienden.
Maar wat is het probleem?"
- "Er zit een uil in het rookgaskanaal van de vroegere open haard en dat kanaal is
ter hoogte van het plafond dicht gemaakt."
- "Hoe weet je dat het een uil is?", vraag ik.
- "Aan het geluid." antwoordt Wiel.
Toevallig komt op dat moment Jos Smeets langsgewandeld. Die wordt erbij geroepen.
En onder het motto 'Twee weten meer dan één' gaan we op weg naar Vliek.
We bekijken de situatie ter plekke. De uil laat zich op dat moment niet horen.
We besluiten het openbreken van het rookkanaal te bespreken met Gène Muris, die is
wat technischer aangelegd dan wij met onze linkerhanden. Gène is er snel mee klaar;
de afdichting blijkt slechts een gipsplaat te zijn. De weg naar de vogel is vrij.
We richten een lamp op de
opening en zien dat het kanaal
gevuld is met een vrij licht (van
kleur) verenpakket. Onze eerste
gedachte is een Kerkuil omdat
een nestkast in de boerderij aan
de overkant volgens Jos bezet is
geweest door de Kerkuil.
Gène doet een greep in het
kanaal, maar helaas, de vogel
werkt zich hogerop in het
rookkanaal. Hij is zelfs vanwege
een bocht in het kanaal niet meer
te zien. We besluiten het gat met
een plaat dicht te maken en af te
wachten.
Zondagmorgen is er weer
gerommel op de gipsplaat. Nadat
de plaat voorzichtig is verwijderd
blijkt de vogel weer net buiten
grijpafstand te zitten.
Wil dat beest nou echt niet
geholpen te worden !!??
Maandag brengt een stevige
kartonnen doos me op een idee.
Als we die nu eens onder het gat
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van het kanaal plaatsen? Zou dat de oplossing zijn? Als we de gipsplaat verwijderen
blijft de vogel laag zitten. Na het aantrekken van handschoenen doe ik een voorzichtige
greep in het gat. Raak !! Een prachtige Bosuil komt tevoorschijn. Eerst hevig
tegenstribbelend, maar al gauw komt hij tot rust. Wiel Wouters maakt er enkele foto's
van. Alle goede dingen gebeuren in drieën.
Tot zover het verhaal bij Wiel Wouters. Daar ik echter geen idee had over de algemene
toestand van de vogel, nam ik contact op met Jo Erkens, welbekend vanwege zijn
roofvogelopvang. Hij stelde een aantal vragen, waar ik niet direct het juiste antwoord op
wist. Dus ik besloot bij hem thuis langs te gaan.
De Bosuil bleek niets gebroken te hebben. Er zat voldoende vlees op het borstbeen en
hij was in goede conditie. Het advies was: loslaten in de eigen omgeving.
Na een nacht rust werd 's morgens de doos met de Bosuil in onze tuin geopend. Rustig
verkende hij de omgeving, zodat Iny nog de mogelijkheid werd geboden een foto te
maken. Na een aai over de bol en het kantelen van de doos, was de vogel gevlogen,
richting Vliek.
Enkele kraaiachtigen raakten nog in paniek bij het plotselinge verschijnen van "onze
rover".
Math Erckens

10

METEN IS WETEN
Bovenstaande titel is een uitspraak van wijlen mijn vader, wanneer er iets
gemaakt, ontworpen, vervoerd, hersteld diende te worden. Hij was vaak langer
bezig met meten vooraf, dan met de eigenlijke klus. Ik kan dan ook zeggen: de
zaken die gemaakt werden, die waren van de nodige precisie.
En voordat een kast naar een bovenverdieping werd gebracht, werd er eerst
gemeten of de kast wel door het trappengat ging. Het kwam dus niet voor, dat we
halverwege met de kast terug moesten gaan.
Ikzelf hou niet zo van meten. Ik wil graag direct aan de klus zelf beginnen. En dat
gaat niet altijd goed. Ik heb eens een keer een wijnrek gemetseld. In de 'benedenverdieping' passen er drie flessen naast elkaar in een vak, maar op ooghoogte zijn
het er vier. Gelukkig staat dat geval in de kelder, dus er zijn maar weinigen, die het
metselwerk te zien krijgen.
Meten is weten. Dat geldt ook voor vogelaars. In de herfsteditie van D'n Haamsjeut
1994 schreef ik reeds een artikel daarover; toen onder de titel "Vogeltellingen
leveren bewijsmateriaal". Ik zal kort aangeven waarover dat artikel ging en wat dat
te maken heeft met het verschijnen van de "Atlas van de Nederlandse
Broedvogels".
Meten is weten voor vogelaars
We hebben het natuurlijk nogal eens over de
vogels, met name het vogelbestand. We zien
regelmatig bepaalde soorten in het veld, in
het bos, rondom huis en tuin.
En dan worden er uitspraken aan verbonden:
 Je ziet bijna geen huismussen meer.
 Er zijn teveel eksters.
 Er zijn nog nooit zoveel vogels in
Nederland geweest als nu.
 Heb je nog wel eens een kwartel gezien?
 Vroeger zag je hier nooit watervogels:
kokmeeuw, aalscholver, scholekster.
 Het stikt van de koolmezen in mijn tuin.
Wel, vaak gebeuren die uitspraken op basis van intuïtie, maar toch niet helemaal. Onze
waarnemingen tijdens de regelmatige wandelingen geven al aanwijzingen om juiste
constateringen te vertalen in bovenstaande uitspraken.
Maar echt waterdicht zijn ze ook niet altijd. De waarde van zo'n uitspraak, noem het
eventueel een stelling, hangt af van de nauwkeurigheid waarmee die geformuleerd
wordt en bovenal van de gegevens waarop die stelling gebaseerd is. We weten maar al
te goed, dat een gedegen onderzoek de basis vormt voor waardevolle conclusies.
Duidelijk is dus, dat professioneel onderzoek de basis vormt om tot die waardevolle
conclusies te komen.
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Alleen al het constateren van feiten in de vorm van tellingen is een belangrijk gegeven.
Daarbij komt dan ook nog, dat men uit die getallen de juiste oorzaken van vooruitgang
of achteruitgang moet kunnen destilleren……. en dat is geen sinecure.
In Nederland houden zich nogal wat mensen bezig met de voorafgaande tellingen. In
eerste instantie de vele vogelaars van afdelingen van de Vogelwacht, van de diverse
afdelingen IVN, van plaatselijke vogelwerkgroepen, van instanties zoals het
Natuurhistorisch Genootschap, alsook van de landelijke stichting SOVON
(Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland).
Zo worden er talloze gegevens verzameld over aantallen van elke voorkomende
vogelsoort. Die aantallen betreffen dan het voorkomen van de vogelsoorten, de eerste
en laatste waarnemingen van zomer-, winter- en trekvogels; verder ook opmerkelijke
aantallen vogels zoals groepen, invasies en slaapplaatsen. Verder gaat het om
gegevens van aantallen broedparen inclusief de mate van broedzekerheid.
Door al die schijnbaar losse gegevens tot een totaaloverzicht terug te brengen is het
mogelijk om tot waardevolle conclusies te komen. Conclusies die niet op globale
gedachten zijn gebaseerd, maar die voortvloeien uit de tienduizenden waarnemingen
van al die vogelaars. Dan kan men stellen, dat vage vermoedens in aantallen worden
omgezet. Kortom: dan kan men met recht zeggen: METEN IS WETEN.
De Atlas van de Nederlandse
Broedvogels
Wel, het ei is gelegd. De tweede Atlas van
de Nederlandse Broedvogels is afgelopen
winter verschenen. Een gigantisch boek,
waarin bovenbeschreven gegevens
betreffende de Nederlandse broedvogels in
kaart zijn gebracht.
Dat is al een keer eerder gebeurd en dat
was in 1979. In dat jaar kwam de eerste
atlas uit met de verzamelde gegevens van
de jaren 1973 tot en met 1977.
En nu, in 2003 is verschenen de tweede
atlas met de verzamelde gegevens van
1998 tot en met 2000. Omdat men een
vergelijking met de periode van 25 jaren
geleden kan maken is die tweede editie van
onschatbare waarde. Men kan conclusies
trekken over het verdwijnen en opkomen
van bepaalde vogelsoorten. Bovendien
beschikt men over de meest uiteenlopende
gegevens van elke in Nederland
voorkomende broedvogelsoort.
Zoals ik al zei: een gigantisch boek van tegen de 600 bladzijden. In een prachtige layout en in kleur uitgegeven.
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Allereerst beschrijft men hoe alles in zijn werk is gegaan. Men heeft Nederland in
hokken (Atlasblokken) van 5 x 5 km. opgedeeld en dat zijn er 1674. Per blok verzamelt
men gegevens over de lijst van broedvogelsoorten, de mate van broedzekerheid en een
schatting van het aantal broedparen, met name van de schaarse en zeldzame soorten.
Daarna beschrijft men hoe het met de Nederlandse broedvogels gaat. Dat betreft het
aantal soorten broedvogels, de mate van verspreiding binnen Nederland, de soortenrijkdom inclusief de zogenaamde Rode Lijst (soorten die dreigen te verdwijnen).
Tot slot wordt elke in Nederland voorkomende broedvogelsoort apart beschreven. Die
bladzijdes zijn voorzien van landkaartjes met gegevens over de aantalschatting (paren)
per atlasblok, de broedzekerheid per atlasblok en de verandering per atlasblok ten
opzichte van 25 jaar geleden.
Bovendien geeft men, daar waar mogelijk, oorzaken van vooruit- of achteruitgang aan.
En dat gaat op voor 236 broedvogelsoorten!!! Geen wonder dat er een lijvig boekwerk
op je tafel ligt. Men moet het dan ook niet zo zeer beschouwen als een te lezen boek,
maar als een naslagwerk waar je regelmatig in gaat neuzen en bladeren.
Enkele wetenswaardigheden.
Deze Atlas levert een schat aan wetenswaardigheden op. Laten we er een aantal
noemen.
Een belangrijke conclusie is, dat de vogelstand de afgelopen 25 jaar kwantitatief gelijk is
gebleven, maar de kwaliteit is afgenomen. Dat wil zeggen, dat er meer broedvogels (als
aantal) in Nederland zijn, dan 25 jaar geleden, maar dat de vogelsoorten, die meer
aparte eisen stellen aan hun omgeving, in aantal zijn afgenomen. Meer vogels, maar
dan ook meer van hetzelfde. Zo mag men zich meer zorgen maken over de
moerasvogels, de kustvogels en de weidevogels. Men beschouwt inmiddels de ortolaan,
de klapekster, de woudaap, het korhoen als (bijna) uitgestorven. De veldleeuwerik en de
ringmus lopen ook hard in aantal terug.
Een andere wetenswaardigheid is, dat men het aantal broedparen in Nederland tussen
de 10 en de 13 miljoen vogels schat. Inclusief de jongen en losvliegende exemplaren
schat men dat aantal tussen de 50 en 100 miljoen vogels.
De 10 talrijkste Nederlandse broedvogels, dat zijn: de merel, de huismus, de spreeuw,
vink, tjiftjaf, koolmees, winterkoning, fitis, houtduif en de wilde eend. Van de merel
kunnen we ons dat wel voorstellen, maar van de fitis zou ik dat niet direct durven
zeggen, maar ….. meten is weten. Als we op ons gevoel niet tot diezelfde conclusie
komen, betekent het nog niet dat we gelijk hebben.
En nu, nu we dat allemaal weten?
Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Als we alles weten over aantallen broedvogels Als we
weten, dat bepaalde soorten vooruit- of achteruitgaan. Als we daar ook nog oorzaken
voor kunnen aangeven????
Dan zijn die gegevens niet alleen interessant voor vogelaars, maar ook voor
beleidsmakers in de landbouw of op het gebied van ruimtelijke ordening.
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Denk in dit kader maar eens aan de verstrekkende gevolgen als gevolg van het gebruik
van D.D.T. Bepaalde stootvogels, zoals de buizerd en de torenvalk, doen het behoorlijk
goed sinds er een verbod op het gebruik van D.D.T. van kracht is geworden. Natuurlijk,
de laatste jaren zijn er weer meer beslissingen in het voordeel van de natuur gevallen,
maar we zijn er nog niet. Naar aanleiding van deze Atlas kunnen er nieuwe pogingen
worden ondernomen het tij te keren.

Slotopmerkingen
Meten is weten. Zo'n 2600 tellers (vaak bijgestaan door vele anderen) hebben
voorwerk gedaan. Ze zijn gaan 'meten'. Ze deden dat volgens een bepaalde
systematiek, die ik de lezer zal onthouden. De tienduizenden gegevens zijn door
anderen bewerkt. Want meten is niet zomaar weten. Ook dat weten vraagt kennis
van zaken, inzicht in complexe ecologische relaties en vele uitwisselingen van
gedachten van ervaren vogelaars.
Misschien niet voor iedereen, maar voor velen een boek om te hebben. De
volledige gegevens zijn:
Atlas van de Nederlandse Broedvogels.
KNNV Uitgeverij Utrecht
ISBN 90- 5011-161- 0
Prijs € 62,50
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.

14

NATIONALE BOOMFEESTDAG 2003
Ook in de gemeente Meerssen wordt de Nationale Boomfeestdag weer gevierd. op
woensdag 26 maart 2003.
Alle basisscholen in de Gemeente ontvangen een lespakket over het Thema: bomen in
de kunst. De scholen kunnen dus aan de
slag rond 26 maart.
De officiële viering in onze Gemeente vindt
plaats op de lokatie Cruisboomveld te
Moorveld. Leerlingen van basisschool St.
Jozef zullen daar 20 bomen gaan planten.
(Cruisboomveld is de naam van de weg van
Moorveld naar Beek en ligt in het verlengde
van de Hussenbergstraat).
Elk jaar zijn er naast de gemeentelijke
bestuurders ook diverse organisaties
aanwezig bij dit feestelijke gebeuren, waarbij
uiteraard iedereen altijd van harte welkom
is.
Het planten gebeurt onder schooltijd in de ochtend De juiste tijd kunt u lezen in de
Geulbode of via Els Derks-van der Wiel, tel. 043 - 3643740.
Zie ook: www.boomfeestdag.nl
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HET GROEN PLATFORM VAN DE GEMEENTE MEERSSEN
De belangrijkste opdracht van het IVN is door middel van educatie belangstelling
op te roepen voor Natuur en Milieu om zodoende te komen tot de daadwerkelijke
bescherming van de ons omringende Natuur en Milieu. Echter de activiteiten van
een plaatselijke IVN kunnen en moeten ook verder gaan dan alleen educatie. Een
zeer efficiënt middel voor Natuur- en Milieubescherming voor een IVN is
participatie in een overheidsbestuur als daar de gelegenheid voor wordt geboden.
De Gemeente Meerssen
Zoals elk goed bestuur betaamt heeft ook het bestuur van onze gemeente haar
adviseurs op de diverse gebieden. Voor wat betreft het “groene gebeuren” heeft het
college van B&W een adviesorgaan in het leven geroepen dat luistert naar de
toepasselijke naam Groen Platform.
Dit adviesorgaan komt voort uit de vroegere zo geheten Technische Commissie en is
voor de eerste keer bij elkaar geroepen op 11 oktober 2000. In het Groen Platform zijn
vertegenwoordigd de gemeente zelf door middel van twee ambtenaren van de
afdelingen Bouwen en Milieu en Openbare Werken, LLTB afd. Nuth-Meerssen, Dienst
Landelijk Gebied, Stichting IKL, Wildbeheereenheden (jagers) afd. Maasvallei en
Beekdal, Staatsbosbeheer, Waterschap Roer & Overmaas, Milieudefensie Meerssen en
de twee IVN’s van Meerssen en Ulestraten.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest (of nog zijn) zijn o.a.: ecoduct over de A2 bij
de Kruisberg, de ecologische verbindingszone Watervalderbos-Bunde, de zorg voor
Natuur en Landschap (werkzaamheden van het IKL), bedrijventerrein MAA-Oost,
herinrichting Centraal Plateau, uitvoering Landschapsbeleidsplan en tal van andere
kleinere zaken die van belang zijn voor het buitengebied van Meerssen.
Het laatste hot item
Op dit ogenblik maken wij ons als IVN-vertegenwoordigers sterk voor het verkrijgen van
natuurcompensatie voor de ruimte die verloren gaat bij de realisatie van het
bedrijventerrein MAA-Oost direct ten noorden van Ulestraten. Deze compensatie dient
naar onze mening niet te bestaan uit enkele hectaren kaal weiland, maar uit een
aanplant van bomen, struiken en ruigteplanten. Zie hiervoor ook het stukje “Fijne stof
om over na te denken”
Het is vooral van belang voor de inwoners van Ulestraten dat de ontwikkelingen rond
MAA-Oost goed in de gaten worden gehouden, want er staan twee belangrijke zaken op
het spel bij de uitvoering van de geplande bedrijventerreinen n.l. onze gezondheid en
ons woongenot.
Een ruime compensatie in de vorm van een aantrekkelijk natuurgebied direct
aansluitend aan de woonkern Ulestraten is wel het minste dat de bewoners van
Ulestraten moeten eisen!
Tot slot
Het Groen Platform is een middel voor het IVN om haar doelstellingen inzake natuur- en
milieubescherming op gemeentelijk niveau te realiseren. Meedoen aan dit Platform
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betekent niet alleen onze standpunten duidelijk maken naar onze lokale overheid toe,
maar ook naar de overige deelnemers zoals b.v. de jagers en de agrariërs. De mening
van de twee deelnemende IVN-afdelingen wordt serieus genomen door alle bij dit
Platform betrokken partijen omdat wij kunnen spreken vanuit een bepaalde
deskundigheid en zeker ook vanuit een bepaalde betrokkenheid.
Uiteraard helpt ons ook mee het feit dat Natuur en Milieu een vanzelfsprekend
onderdeel van het beleid van veel organisaties en instanties is geworden.
Wim Ghijsen.
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DE MOEITE WAARD: KASTEELTUIN OUD-VALKENBURG
In de vorige afleveringen van D'n Haamsjeut schonk ik onder de rubriek "De moeite
waard" aandacht aan de bekende 'Voetsporen' en aan 'De Natuurgids'. Een vorm van
literatuurbespreking in plaats van een te bezoeken natuurgegeven. Nu het voorjaar weer
voor de deur staat vind ik het raadzaam weer een tip te geven voor een gecombineerde
buiten-binnen-activiteit. We gaan daarvoor naar de Kasteeltuin Oud-Valkenburg.
De Kasteeltuin Oud-Valkenburg is de nieuwe naam van het voormalige Heempark
Sloens Heim, waar zo'n zeventig IVN-vrijwilligers de zaak onderhouden. Dat betreft dan
een combinatie van een Heemtuin, een Kruidentuin en de Watermolen.
De Kasteeltuin Oud-Valkenburg laat de bezoeker zien welke gewassen er vroeger in het
Geuldal werden verbouwd, waaronder de groenten, die onze voorouders aten. U kunt er
o.a. kennis maken met de wetenswaardigheden over bijen en de imkerij.
In het heemtuingedeelte zijn honderden inheemse planten te vinden, allen met
naambordjes, waaronder een aantal voorzien van extra informatie.
In de watermolen van kasteel Schaloen (uit de 17e eeuw) kan de bezoeker gevoelens
van weleer ophalen. Informatie over de geschiedenis is voorhanden.
Tot slot: de kruidentuin is in oud-Hollandse stijl aangelegd. Men vindt er zowel
geneeskrachtige kruiden als keukenkruiden. Kruiden tegen elke kwaal en voor elke
spijs.
Er is voldoende informatie te vinden over de "nutstuin" bij de Limburgse Hoeve, over
wegkruisen, holle wegen en veldbloemen, over de mergel en de blokbrekers, over het
rijke vogelleven in de omgeving, over de das, over het leven in en om de poelen, over
de natuur, de geologie en de historie, over het oude erf en uiteraard over het milieu.
Kortom: een attractie, die de moeite waard is, al is het maar om ideetjes voor je eigen
tuin op te doen.
De Kasteeltuin Oud-Valkenburg is dagelijks geopend van begin mei t/m eind september,
steeds van 12.30 - 17.00 uur.
De plaats van bestemming is gemakkelijk te vinden:
Neem de weg van Valkenburg naar Schin op Geul. Net voor de bebouwing van Schin op
Geul ziet men links een rij bomen, die een overkapping vormen. Ga daar onderdoor en
men komt bij de ingang.
Jos Smeets.
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INFORMATIEBIJEENKOMST HERINRICHTING CENTRAAL PLATEAU
IVN heeft zitting in het Groenplatform van de Gemeente Meerssen.
In dit platform worden de plannen voor het buitengebied van de gemeente besproken.
Bijvoorbeeld: Waar gaat IKL onderhoud plegen? De aanleg nieuwe heggen, poelen. Wat
gaat er gebeuren rond de aanleg van het bedrijventerrein MAA, ecoduct A2, aanleg van
waterbufferbassins, bestemmingsplannen en wijzigingen ervan? etc. etc.
Het Centraal Plateau wordt ook opnieuw ingericht. Om daarover informatie te
verstrekken aan hun achterban heeft het Groen Platform gevraagd om een speciale
informatiebijeenkomst te organiseren.
Deze bijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 3 april om 19.30 uur in het Cultureel Centrum “De
Borenburg” te Voerendaal.
Het Groenplatform hoopt ook op veel belangstelling; ook van niet-IVN-ers.
Alle geïnteresseerden zijn welkom!
Programma etc, wordt nog bekend gemaakt.
In het parochieblaadje van Ulestraten en in de Geulbode zal er t.z.t. meer informatie
over gepubliceerd worden.
Verdere informatie : 043- 3643740.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Alle activiteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut gehouden en beginnen
om 20.00 uur tenzij anders vermeld.
Woensdag 2 april

IVN-Avond
Onderwerp: Voordracht van gedichten e.d.
Door J. van Es

Zondag 6 april

Ochtendwandeling : Bunderbos
Speciale aandacht voor de voorjaarsbloeiers en de terugkerende
vogels. Vertrek 10.00 u, kerkplein in Moorveld (Geulle)
Gids: Fred Erkenbosch.

Zaterdag 26 april

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

Woensdag 7 mei

IVN-Avond
Onderwerp: Avond wandeling de Doort
Aanrader!!! Op zoek naar de boomkikker en nachtegaal.

Zondag 25 mei

Jaarlijkse fietstocht door het Limburgse land
Vertrek aan de kerk te Ulestraten om 11.00 u. Het parcours zal
niet al te veel heuvels bevatten. Begeleiders: Fred Erkenbosch en
Jean Slijpen.

Woensdag 4 juni

IVN-Avond
Activiteit wordt nog bekend gemaakt.

Woensdag 2 juli

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

Zaterdag 26 juli

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

In de maand augustus zijn er geen activiteiten 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 14.00 u kerkplein Margraten
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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
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