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Prettige Feestdagen
en
Gelukkig Nieuwjaar

Deelname aan IVN-activiteiten geschiedt
op eigen verantwoording.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het einde van het jaar komt weer in zicht. Onze werkgroep vogels treft reeds
voorbereidingen om voedertafels en nestkasten hier en daar te vernieuwen. De
kasten,die nog intact bleken te zijn, werden goed schoongemaakt. Bestuur en Beco
bereiden zich voor op het komende jaar en tevens op onze jaarvergadering op 17
januari a.s.
Alle activiteiten van de diverse werkgroepen worden weer geëvalueerd en gepland
voor het komend jaar. Als lid heeft u de kans iets toe te voegen aan het programma.
Kom dan ook naar onze jaarvergadering. Grijp deze gelegenheid aan en kom met
een positieve inbreng naar deze jaarvergadering. U weet het, dit wordt bijzonder op
prijs gesteld door het bestuur.
De dia-lezing van Fred Erckenbosch over Ulestraten in heden en verleden brak alle
records. Liefst 62 personen waren aanwezig en genoten met volle teugen. Er was
ook nog een goed bezochte dia-presentatie betreffende geologie, een voorloper op
de basiscursus Natuur. Deze cursus gaat 11 december van start. U kunt zich nog
opgeven.
Verder is er woensdag 4 december een lezing, ondersteund met dia’s, over sporen in
de natuur door Huub Snellings. Daar kopij voor D’n Haamsjeut reeds in november
ingeleverd moest worden, ruim voor deze datum, komen wij hier nog op terug.
Voor volgend jaar willen wij weer een cursus plannen. Wij komen er op terug in de
volgende Haamsjeut.
Bestuur- en Becoleden gaan 30 november op pad in het Vliekerbos, gewapend met
veel gereedschap, om het bos te schonen eventueel paden etc. te herstellen. Dit in
overleg met de beheerder van Teykyo.
Wij vernamen dat de gemeente door wil gaan met het branden van onkruid en het
werken met gif wil uitbannen. Een goed initiatief en dat mag ook wel eens gezegd
worden. Onze complimenten!.
Het bestuur is deze periode op diverse vergaderingen op natuurgebied in onze
provincie aanwezig geweest, zoals b.v. op districts-, regio- en milieuvergaderingen.
- Zien we u ook weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de maand?
- Zien we u ook weer op onze cursussen, wandelingen en andere activiteiten?
- Denkt u ook aan vogels en andere dieren tijdens deze winter?
Rest mij nog u namens het bestuur Prettige Feestdagen en een Voorspoedig en
een rijk Natuurschoon 2003 toe te wensen.
Tot ziens en horens in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut.
Namen het bestuur,
Frans Passier,
Voorzitter.

JAARVERGADERING
Verslag van de Algemene ledenvergadering van vrijdag 18 januari 2002 in ons
verenigingslokaal “D’n Haamsjeut”

Aanwezig: 22 personen
Afmeldingen: B. Haagmans, L. Curvers, A. Thimister
1. Opening door de voorzitter.
Namens het bestuur heet de voorzitter de aanwezige leden van harte welkom.
2. De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 januari 2001 worden door
de vergadering goedgekeurd. Reactie W. Derks: op school zijn 2 leraren die de
cursus van het NME gevolgd hebben. Er is op school geen activiteit opgestart
i.v.m. grote drukte op school. Er is wel positief gereageerd op de adoptie van
poelen.
3. Algemene beschouwingen en vooruitblik op het nieuwe jaar.
Een aantal aspecten passeren de revue.
- Terugloop leden. Dit is deels veroorzaakt door afname jeugdleden.
- De deelname aan de milieumarkt te Meerssen
- De autoloze zondag in september.
- De vogelcursus die van start zal gaan.
De bijen- en insectencursus die van start gaat.
Tenslotte volgen in willekeurige volgorde de korte verslagen van de werkgroepcoördinatoren. De verslagen worden opgenomen in de lente Haamsjeut.
Financieel verslag 2001.
Wim Ghijsen licht het financieel verslag toe.
De contributie 2003: de vergadering gaat akkoord om de contributie niet te verhogen.
De kascontrole commissie.
De kascontrole commissie doet verslag van de financiële controle die zij heeft
uitgevoerd. De commissie heeft de financiële gegevens zorgvuldig gecontroleerd en
in orde bevonden. De vergadering verleent bij deze dan ook décharge aan de
penningmeester en het bestuur.
Benoeming kascontrole commissie.
Zittende leden zijn Dhr. J. Smeets, H. Engelen en J. Slijpen.
Aftredend J. Smeets. Nieuw gekozen lid: T. Custers
Bestuursverkiezing.
F. Passier is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar.Het bestuur is niet geslaagd
in het vinden van een nieuw bestuurslid/voorzitter. Ook hebben zich geen
kandidaten aangemeld. Het voorstel is om F. Passier voor een volgende termijn
als voorzitter te benoemen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
Mededelingen van algemene aard.

Geen mededelingen.
8. Rondvraag en sluiting.
W. Derks: 16 maart 2002 is een opschoonactie die samen met IVN Meerssen en de
IVN jeugdgroep gedaan zal worden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter dit officiële gedeelte onder
dankzegging voor de positieve bijdragen.
Tijdens de pauze wordt er koffie/thee en vlaai gepresenteerd. De avond wordt
voortgezet met een quiz en daarna gezellig samenzijn.

Ulestraten, 4 februari 2002
Namens het bestuur, Leo Teheux

EEN JAAR LANG VOGELS KIJKEN IN EIGEN TUIN
Vijftien jaar geleden, in 1987 heb ik al eens een keer een lijst aangelegd van
waargenomen vogels, die ik gezien had in mijn tuin alsook vanuit mijn tuin. Het
betekent, dat je een jaar lang elke vogelsoort noteert. Natuurlijk, je bent niet
elke dag en elk tijdstip buiten, dus je moet het hebben van de toevalligheid van
waarneming. Niettemin zal dat alleen maar een rol spelen bij zeldzame
waarnemingen, want de meeste vogels zie je regelmatig terugkomen en kun je
daarom niet missen.
Na 15 jaren dacht ik: het wordt weer eens tijd om zo'n waarnemingenlijst bij te
houden en te kijken of er belangrijke verschillen zijn tussen toen en nu.
Zodoende ben ik in januari 2002 begonnen; we hebben nu einde december
2002. Tussen de tijd van het schrijven van dit artikel en
31 december 2002, de laatste dag van het jaar, zal er misschien nog wel een
vogeltje bijkomen, maar ik heb het vermoeden van niet.
Wat levert zo'n waarnemingenlijst in eigen tuin op?
Mijn tuin en omgeving.
Het maakt natuurlijk wel uit, wat voor tuin je hebt en in welke
omgeving die ligt. Wel, mijn tuin is gesitueerd in de bebouwde
kom van Ulestraten. Geen aparte tuin. Er is wel aanplant van
struiken en enkele bomen waar de vogels naar toe kunnen
vluchten bij onraad of waarin ze beschutting kunnen vinden.
Einde 2001 heb ik een circa 10 meter hoge ceder verwijderd
(uiteraard na een vergunning te hebben aangevraagd) en ik
merk wel, dat het topje van die ceder een plaats was, waarop
nogal wat vogels even gingen zitten. Ik denk daarbij aan de
Grote Bonte Specht, de Groenling, de Zanglijster, e.d.
Rondom de tuin staan een behoorlijk aantal meters Thuja-heg.
Een mooie plaats om in weg te vluchten of om in de winter
beschutting te zoeken.
Van groot belang is het gegeven, dat mijn tuin grenst aan
andere tuinen en samen leveren die tuinen een behoorlijke
oppervlakte aan groen-voorziening op. Ook al zie of hoor ik de
vogels niet in mijn eigen tuin; de omgeving levert toch zeker
een behoorlijk aantal waarnemingen op.
Daarbij komt het gegeven, dat ik in de winter aan
wintervoedering doe. De voertafel is een aantrekkelijke plaats
en biedt heel wat kijkgenot. Meestal gaat het dan om
Koolmezen, Pimpelmezen en Vinken, want dat zijn echte
voederplaatsbezoekers.
Tot slot natuurlijk het gebied in de 'verdere' omgeving en hoog in de lucht.
Het gebied rondom Ulestraten is een rijk gebied voor vogels en dat levert heel wat
waarnemingen op, die vanuit mijn tuin gebeuren. Dan denk ik aan vogels zoals de
Sperwer, de Havik, de Buizerd. Die zijn als overvliegende vogels duidelijk te
determineren. Bij die omgeving horen ook de vogels, die op afstand alleen maar te

horen zijn; die tellen ook mee als waarneming: dan gaat het om de Bosuil, de
Steenuil, de Koekoek, de Grote Lijster.
Er is dus verschil tussen een tuin in de stad, in een dorp, op het platteland. Ik denk
dat de gevarieerde omgeving mede debet is aan het aantaal waarnemingen, die in
voor mijn tuin en omgeving heb
kunnen noteren.
Vogels waarnemen kun je
leren.
Meestal zeggen mensen, als ik
het heb over de
waarnemingenlijst: hoe kun je
elke vogel herkennen? Zie je
dan ook elke vogel? Mis je dan
niet een behoorlijk aantal
soorten?
Zeker, niet alle soorten dienen
zich zomaar aan in het zicht,
dat je op dat moment hebt.
Maar het is wel zo, dat veel
vogels zich laten horen. En als
ik in mijn tuin werk en wat in de
grond zit te wroeten, dan hoor
ik vaak de vogel nog voordat ik
hem gezien heb. Op die manier
werd ik attent gemaakt op de
vogelsoorten: de Tjiftjaf, de Grote Bonte Specht, de Staartmezen, de Zwarte
Roodstaart. Vogels herkennen qua geluid is een belangrijk onderdeel van het doen
van waarnemingen. Dat kun je leren. Oefening baart kunst en met behulp van CD's
of cassettebandjes is het zeker te doen.
Dan hebben we het over de vogels, die te zien zijn,
hetzij van dichtbij, hetzij van veraf of hoog in de
lucht.
Van dichtbij is niet zo'n probleem. De grootte van de
vogel, de kleuren, de tekening en het gedrag leveren
al snel een aantal herkenningspunten op. Dat blijkt
iets moeilijker te zijn als het om vogels hoog in de
lucht gaat, maar ook het herkennen van silhouetten
van vogels is te leren. Dan ga je toch al snel
verschillen ontdekken tussen de verschillende
soorten roofvogels, de diverse soorten zwaluwen.
Het is duidelijk, dat het herkennen van vogels
gepaard gaat met de nodige training. En als we
twijfelen, dan wordt de vogel gewoonweg niet
genoteerd. We hebben niks aan waarnemingen, die
niet op waarheid berusten.

Lijst van waarnemingen.
Welke vogelsoorten staan genoteerd voor het jaar 2002? Het totale aantal
vogelsoorten komt op 42. In 1987 was dat 44, geen opmerkelijk verschil dus.
Na de opsommingslijst geef ik nog een aanvulling van enkele opmerkingen.
Gezien in de tuin zelf:
Roodborst
Zanglijster
Merel
Spreeuw
Tjiftjaf
Ekster
Pimpelmees

Kuifmees
Vink
Boomklever
Kneu
Houtduif
Koolmees
Huismus

Groenling
Staartmees
Heggemus
Turkse Tortel
Winterkoning
Zwartkop
Zwarte Roodstaart

Gezien vanuit mijn tuin:
Gierzwaluw
Kauw
Ransuil
Huiszwaluw
Havik
Torenvalk

Zwarte Kraai
Vlaamse Gaai
Kievit
Boerenzwaluw
Sperwer
Kokmeeuw

Roek
Wilde Eend
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Buizerd

Steenuil

Koekoek

Alleen gehoord:
Bosuil
Grote Lijster

Welke verdere opmerkingen kunnen er gemaakt worden:








De Merel en de Turkse Tortel hebben in de tuin genesteld.
De Koolmees maakte gebruik van de nestkast; ongeveer 6 jongen.
Staartmezen kwamen diverse keren voor in groepen.
De Huismus heb ik voor het eerst 24 mei genoteerd; deze wordt bijna zeldzaam.
Ik mis dit jaar de Tortelduif, de Fitis, de Braamsluiper die tot nog toe elk jaar
aanwezig waren als zomergast.
Opmerkelijk en nieuw vond ik de Kuifmees en de Bosuil.
De Bosuil zat ergens nabij kasteel Vliek.

Slot

Vogels in eigen tuin. Het is
interessant om dat een
jaartje bij te houden. Je
wordt je bewuster van
hetgeen er aan soorten
verblijft.
Het kan ook op een
eenvoudiger manier: gewoon
met een vogelgids als
handleiding op zoek gaan
naar de vogelsoorten, die je
op de voertafel ziet of die
alleen in je eigen tuin
voorkomen. En nog
interessanter is het om te
genieten van wat je ziet,
welke gedragingen ze
vertonen, van de broedzorg
van die vogel, die in je tuin
gaat nestelen, van de strijd
die ze leveren om hun
territorium te verdedigen.

Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.

ER WORDT WEER GE’MOP’T IN LIMBURG!
Na het grote succes van 1999 en 2000 wordt in
Limburg wederom het
MilieuOntmoetingsProgramma, kortweg MOP,
georganiseerd. Van maandag 12 mei tot en met
vrijdag 23 mei 2003 zullen weer vele kinderen,
jongeren en in sommige gemeenten ook
volwassenen op ‘milieuontmoeting’ gaan. MOP is
een door de Belgische Koning Boudewijnstichting
ontwikkeld project dat voor het eerst in juni 1999 in
Nederland is gehouden. Midden-Limburg had hierbij
de primeur. In 2000 is er voor het eerst “gemopt” in
Zuid-Limburg, in de gemeente Margraten.
Wie doen er mee?
Deze keer nemen 17 Limburgse gemeenten deel. In Zuid-Limburg zijn dat de
gemeenten Valkenburg, Meerssen, Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten en Vaals.
Wat gebeurt er in de MOP-weken?
Tijdens de MOP-periode krijgen leerlingen van 5 tot 15 jaar de kans om allerlei
initiatieven in hun gemeente in verband met natuur en milieu te leren kennen.
Daarnaast zullen in enkele deelnemende gemeenten ook volwassenen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten. Dit gebeurt bij voorkeur in
georganiseerd verband, bijvoorbeeld via een vereniging. Gedurende de MOPperiode zijn dus overal groepen mensen op stap om hun directe leefomgeving te
ontdekken.
De activiteiten!
De activiteiten die tijdens de MOP-periode plaats vinden, worden georganiseerd door
mensen van allerlei bedrijven, instellingen en verenigingen die beroepshalve of uit
interesse bezig zijn met natuur en milieu in de breedste zin van het woord. Dit zijn de
zogenaamde "MOP-schakels". Hen wordt de kans geboden om hun activiteiten op
natuur- en milieugebied te laten zien aan die groepen mensen (kinderen of juist
volwassenen) die zij verkiezen. Allerhande thema's kunnen daarbij aan bod komen:
Wat gebeurt er met het afval in het milieupark en het kringloopcentrum? Welke
beheerswerkzaamheden worden uitgevoerd in een natuurgebied? Wat gebeurt er in
een waterzuiveringsinstallatie? Hoe wordt honing geslingerd? Hoe scheidt een bedrijf
het afval? Hoe worden schapen geschoren? enz. enz.
Organisatie van het MOP 2003
De organisatie van MOP 2003 is in de Zuid-Limburgse gemeenten in handen van de
Stichting Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Maastricht & Mergelland. Op dit
moment worden MOP-schakels in de betreffende gemeenten gezocht die activiteiten
gedurende de MOP-periode willen aanbieden. Hiervan wordt een activiteitenbundel
samengesteld die aan scholen en in sommige gevallen verenigingen wordt
toegestuurd. Uit het uiteindelijke aanbod van activiteiten kunnen de scholen en
verenigingen/organisaties te zijner tijd kiezen.
De MOP-weken beloven bruisend en leerzaam te worden!

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over MOP of wilt u zich aanmelden als MOP-schakel, neem
dan
contact op met: de MOP-coördinator van de deelnemende Zuid-Limburgse
gemeenten,
Bianca Beckers, tel. 043 - 347 47 86 of 06 – 47920720 of per e-mail:
bbeckers@cnme.nl

OPROEP:
IVN-Ulestraten heeft ook een uitnodiging gekregen om als MOP- schakel te
fungeren.
Wie MOPT er mee? Het is de bedoeling om een "werkgroepje" te vormen dat
een idee voor de MOP-periode gaat bedenken en uitvoeren.
Aanmelding en inlichtingen bij Leo Teheux 043 3648312

FILM IJSVOGELPARADIJS
In het herfstnummer van “D’n Haamsjeut” schreef Jos Smeets het artikel “Hoe komt
de ijsvogel aan z’n naam?” Aanleiding voor dat artikel was volgens Jos gelegen in
het feit dat hij recent door een student klassieke talen geattendeerd werd op een
boek van de Latijnse dichter Ovidius waarin de ijsvogel de naam “Metamorphosen”
werd toegedicht.
Afgelopen zomer kwam ik, tijdens een
korte vakantie aan de Duits –
Luxemburgse grens, op een ochtend
terug van de Bäckerei, u weet wel van die
heerlijke “frische Brötchen”.
Een niet alledaags vogelgeluid trok mijn
aandacht. Aan mijn rechterhand zag ik
op dat moment een klein bruggetje over
de “Leukbach”.
Zoals altijd, maar nu zeker, wil ik dan wel
even vanaf het bruggetje over het water
uitkijken. Zo gebeurde dat ook die dag en
het was een fraai meanderend beekje
met glashelder water en …… als toetje
een prachtige ijsvogel op een dun takje
boven de beek.
Hoewel hij me weinig tijd gunde om hem
(of was het een zij?) te aanschouwen,
kon mijn dag niet meer stuk.
Geruime tijd later las ik in de nieuwsbrief van het “Waterschap Roer en Overmaas”
een artikel genaamd “Roerspecial” met als thema “De Roer: ijsvogelparadijs van
Nederland”. In dat artikel werd de grote passie van Dré Wassen, medewerker
onderhoud bij het Waterschap, beschreven. Dré’s passie is de ijsvogel en alles wat
daarmee te maken heeft. Hij zegt bijna veertig jaar gefascineerd te zijn door deze
prachtige vogel met zijn uitzonderlijke kleurenpracht. In al die jaren heeft hij een
unieke documentatie bijeengebracht en sinds een jaar of tien houdt hij alles wat hij
ziet systematisch bij en rapporteert ook aan het SOVON (Samenwerkende
Organisaties Vogel-Onderzoek Nederland).
Naast de vele foto’s die Wassen in deze periode heeft gemaakt heeft hij recent een
film gemaakt, die volgens de redactie van de nieuwsbrief, vergelijkbaar is met de
prachtige films die het Limburgse duo, Maurice Nijsten en Jo Erkens, produceert.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en het leek mij de moeite waard om Dré Wassen
te benaderen en hem te vragen of hij deze film ook eens binnen IVN-Ulestraten wilde
draaien. Toen ik hem begin september belde met deze vraag bleek dat de film nog
niet helemaal klaar was (geluid moest nog gesynchroniseerd worden?) en hij vertelde
dat hij de film allereerst in de maand december (als primeur) voor het personeel van
het Waterschap wilde presenteren.

Na enig overleg is Dré bereid gevonden om de film op 5 februari aanstaande te
draaien in ons verenigingslokaal te Ulestraten. Ik wil u bij deze dan ook uitnodigen
om deze avond alvast te reserveren in uw agenda, want inmiddels hebben ook de
Limburgse media (L1 radio/TV en krant) Dré Wassen met zijn passie onder de
aandacht gebracht; dus zeker de moeite waard om als een van de eerste van deze
gelegenheid gebruik te maken. Bovendien heeft SOVON het jaar 2002 uitgeroepen
tot het jaar van de ijsvogel.
Noteert u dus:
Datum
Lokatie
Tijdstip
Thema
Jean Slijpen

: Woensdag 5 februari 2003
: D’n Haamsjeut, Ulestraten
: 20.00 uur
: IJsvogelparadijs

LEVEN EN DOOD VAN DE WIJNGAARDSLAK
De wijngaardslak is de grootste slak in onze omgeving. Men zegt dat de
Romeinen deze slak naar onze gebieden hebben gebracht om ze te laten
verwilderen. De bedoeling was uiteraard om ze uiteindelijk op te eten. De meest
bekende eigenschappen van de wijngaardslak zijn daarmee genoemd: het is
onze grootste slak en je kunt ze eten. Maar natuurlijk valt er veel meer over te
vertellen.
Het mysterie van de slakken
Zoals meestal is er wel een aanleiding om je te verdiepen
in een bepaald dier of plant. Deze keer was die aanleiding
het vinden van lege slakkenhuizen van de wijngaardslak
tegen een paar bomen in het Meerssenderbroek op een
hoogte van één tot drie meter. De slakkenhuizen zaten
vast aan de bomen met iets wat op verdroogd slijm leek
en de huisjes waren helemaal leeg. Wat zoekt een slak op
die hoogte in een boom waar geen zijtakken zijn en geen
beschutting tegen de zon en tegen rovers? Toen schoot
me ook te binnen dat ik dit al wel eens eerder ergens had
gezien. Opzoeken dus. Een helemaal duidelijk antwoord
heb ik niet kunnen vinden, maar wel veel interessants.
Huisjesslakken en naaktslakken
Slakken zijn weekdieren en oorspronkelijk leefden ze in zee. Daar leven nog steeds
veel meer soorten dan op het land. Ook de landslakken hebben nog steeds graag
een beetje vochtige omgeving maar anders dan de amfibieën hebben ze geen water
nodig voor de voortplanting. Zowel in het water als op het land leven slakken met en
zonder huisje. Het huisje is natuurlijk vooral ter bescherming tegen allerlei beesten
die slakken lusten, maar toch zijn er slakken die blijkbaar vinden dat ze zonder huisje
sneller kunnen lopen dan met een huisje en dus als naaktslakken door het leven
gaan. Overigens hebben veel naaktslakken nog een restant van een huisje: aan de
rechterkant vlak achter de kop zit een soort “raampje” en dat is de
ademhalingsopening in het restant van een huisje dat nu grotendeels inwendig ligt.

De voornaamste aanpassing om van het water naar het land te kunnen verhuizen is
de ademhaling. De meeste dieren in het water hebben kieuwen en op het land zijn
longen het meest populair. Landslakken hebben hun eigen variant van de long: een
groot aantal fijne adertjes direct onder het huisje die de zuurstof opnemen. Bij de

barnsteenslak zijn deze adertjes door het huisje heen te zien als een hele fijne
tekening.
Nieuw leven bij de wijngaardslakken
Zoals bij de meeste dieren begint nieuw leven bij de wijngaardslakken met de paring.
Hierbij blijkt dat slakken in ieder geval een probleem grondig hebben opgelost:
emancipatie is niet nodig want alle slakken zijn zowel man als vrouw en ze
bevruchten elkaar! Slakken zijn dus hermafrodiet.
Bij de wijngaardslakken begint de paring met een uitgebreid liefdesspel dat uren kan
duren. De slakken leggen de voetzool tegen elkaar en wiegen zachtjes heen en weer
en betasten elkaar met de lippen en de voelhoorns. Het vreemdste van het
liefdesspel bij de wijngaardslakken en bij veel andere soorten slakken, is de
liefdespijl. Tijdens het liefdesspel wordt een scherpe kalkpijl in het lichaam van de
partner gedrukt! Het doel van deze pijl is niet helemaal duidelijk, maar het moet wel
belangrijk zijn. De meest waarschijnlijke verklaring is dat met de pijl hormonen in de
partner worden gebracht die de ontwikkeling van eitjes moeten stimuleren. De slak is
namelijk wel hermafrodiet maar voordat de eitjes rijpen en bevrucht worden, paart de
slak een aantal keren. Dus eerst een aantal keren “mannetje” spelen en dan pas
“vrouwtje”. Misschien toch enig macho gedrag, althans zo lijkt het. Bij de paring zelf
wordt een zakje sperma door de uitstulpte penis in de vagina van de partner
gebracht. Als deze daar al aan toe is, zal dit samen met het sperma van eerdere
paringen gebruikt worden voor de bevruchting en anders wordt het gewoon verteerd.
Op de foto is in de voet van de rechter slak een wit puntje te zien. Dit zou de punt
van de liefdespijl kunnen zijn die door de voet naar buiten steekt.

Wijngaardslakken leggen ca. 50 eieren in een holletje in de grond dat de moeder zelf
graaft. Na drie tot vier weken komen er echte kleine slakjes met een huisje uit de
eitjes. De huisjes hebben minder windingen dan bij de volwassen slakken maar
verder is alles hetzelfde: vervellingen of metamorfoses zoals bij insecten zijn niet
nodig.
Overleven in een boze wereld
Het eerste wat de kleine slakjes doen is in een plant klimmen om te ontsnappen aan
de rovers op de grond. Toch haalt waarschijnlijk niet meer dan 5% van de eieren de
eerste weken als slak. Als ze dat overleven kunnen de grote wijngaardslakken vijf,
zes jaar oud worden en zijn ze na een of twee jaar geslachtsrijp. Kleine soorten zijn

na één jaar geslachtrijp en leven meestal niet lang meer na de eerste keer eieren
leggen.
Het aantal bedreigingen voor
slakken is werkelijk ongelooflijk. Zo
ongeveer alles wat leeft, lust
slakken. Mensen die geen slakken
lusten zijn echt een uitzondering.
Allerlei knaagdieren, egels en
spitsmuizen eten slakken en
slakkeneieren als ze die
tegenkomen, verschillende vogels
lusten slakken met als bekendste
de lijster die op een steen de
huisjes kapot slaat en de inhoud
opeet. Hooiwagens (familie van de spinnen) jagen op slakken. Sommige loopkevers
lusten slakken en mieren kunnen met een grote groep een slak aanvallen.
Huisjesslakken trekken zich dan snel terug in het huisje, maar de naaktslak moet zich
verdedigen met veel slijm waar de mieren in vast plakken. Als er te veel mieren zijn
redt de slak dat overigens ook niet. Er bestaan zelfs roofslakken die op andere
slakken jagen al geloof ik niet dat die in Nederland voorkomen. Jammer, het lijkt me
heel apart om een roofslak achter een andere slak te zien “rennen”.
Verrassend vond ik dat de glimworm een grote bedreiging kan zijn. In onze omgeving
zal dat wel meevallen want ik heb niet de indruk dat hier veel glimwormen zitten.
Maar in zuidelijker gebieden gebeurt dat dus wel. Overigens is niet de volwassen
glimworm (degene met het lichtje) de schuldige, want die eet niets. Maar de larve van
de glimworm is een vleeseter en op zijn menu staan wormen en slakken. Het huisje
is daarbij geen probleem: de larve begint gewoon aan de ingang te eten.
Parasieten
Als je zo het bovenstaande lijstje ziet, verbaas je je er haast over dat er nog slakken
zijn. Maar dat noodlot delen ze met muizen. Ook bij muizen heb ik altijd het idee dat
ze gegeten worden door alles wat groter is dan zijzelf. En bij slakken is het nog erger,
want de insecten die hen belagen zijn zelf niet eens groter dan de slakken, in
tegendeel.
De kleinste vijanden van de slakken zijn ook de ingewikkeldste, namelijk de
parasieten. Parasieten zijn ééncellige of meercellige dieren die in of op grotere
dieren of planten leven. Die hoeven daar niet altijd last van te hebben, maar hebben
dat vaak natuurlijk wel. Een van de bekendste parasieten waar mensen ook last van
hebben is malaria. De malaria parasiet veroorzaakt koorts bij de mens en wordt
overgebracht door een mug die bij een patiënt bloed zuigt en daarna weer een ander
prikt. In die tussentijd leeft de malaria parasiet in de mug. Men zegt dat de malaria
parasiet twee gastheren heeft. Dat is iets wat bij veel parasieten voorkomt: twee of
soms zelfs drie gastheren. Vaak is het zelfs zo dat de parasiet in iedere levensfase
één bepaalde gastheer nodig heeft.
Er zijn vrij veel parasieten die in een fase van hun leven een slak nodig hebben. De
bekendste is weer een tropische ziekte, namelijk bilharzia, die veroorzaakt wordt een
klein wormpje in de lever van mensen en andere zoogdieren. Dit wormpje legt eieren
die via de darm in water terecht moeten komen. De eieren worden hier larfjes en
zoeken een zoetwaterslak om verder op de groeien. Als ze volwassen zijn komen ze
door de huid van de slak naar buiten en zoeken dan in het water een zoogdier dat

komt drinken of een boer die in het water rijst plant. De worm kan door de huid naar
binnen dringen en zoekt via de bloedsomloop de lever op en het proces kan opnieuw
beginnen.
Voor de parasiet is natuurlijk de moeilijkste periode als ze zich van de ene naar de
andere gastheer moeten verplaatsen. Vaak hebben ze daar maar een paar dagen
voor en dus mislukt dat vaak. Daarom vormen sommige een zogenaamde cyste
waarin ze langer kunnen overleven, maar in die cyste kunnen ze zelf niets doen en
moeten ze door de volgende gastheer worden opgegeten. Een andere truc is de
gastheer dwingen de aandacht te trekken van de volgende gastheer. In de
barnsteenslak leeft een wormpje dat als volgende stap naar vogels wil. Daarom
nestelt het zich in de voelsprieten van de slak en maak deze dik en fel van kleur.
Bovendien bewegen de voelsprieten voortdurend om zo de aandacht te trekken van
een vogel die denkt een wurmpje te zien.
Weer een andere parasiet leeft in een mier en maakt deze zo “gek” dat deze op de
top van een grasspriet gaat zitten. Kant en klaar hapje voor een vogel en dat was de
bedoeling.
De dood van de wijngaardslak
Ik denk dat de wijngaardslakken uit het Meerssenderbroek iets soortgelijks is overkomen. Een parasiet heeft
ze waarschijnlijk zo gek gemaakt dat ze zich gingen
aanbieden aan de vogels. Normaal zal een slak nooit zo
open en bloot op een boomstam gaan zitten, zo zonder
dekking en ook nog pal in de zon die ze binnen de
kortste keren zal uitdrogen. Wat niet duidelijk is, is
waarom de vogels geen gebruik hebben gemaakt van
het aanbod. Zijn wijngaardslakken te groot voor lijsters of
hebben ze een te hard huisje? Lusten kraaien geen
wijngaardslakken of kunnen ze die niet van de stam
pikken? Of was het de bedoeling dat ze door eekhoorns
gevonden zouden worden? Nog raadsels genoeg dus
rond deze slakken.

Jan van Dingenen

ENKELE VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In De Volkskrant stond een verslag van een onderzoek met schrikbarende getallen.
Een Britse zoogdierorganisatie vroeg 1000 Britse kattenbezitters om gedurende een
vijftal maanden de prooidieren van hun katten te turven. Na telling constateerde
men, dat het bij 50% van de prooidieren om muizen ging en bij ongeveer 33% om
vogels.
Als men die getallen op de Nederlandse situatie zou toepassen, dan zouden alle 2,7
miljoen katten (ik wist ook niet, dat het er zoveel waren) in Nederland zo'n 30 miljoen
vogels vangen. Dat is niet niks.
Zelfs de katten met een belletje kwamen geregeld met een levende buit aanzetten.
Maar gelukkig gaat het ook in Vlaanderen goed met de Kerkuilen. Een vooruitgang
van rond de 400 paartjes in het jaar 2000 naar tegen de 500 in het jaar 2001. Leuk is
om te constateren, dat 38% van de Vlaamse kerkuilen in een kerk broedt. Zij doen
hun naam eer aan.
In Nederland kwam men in het jaar 2001 tot een aantal van zo'n 2500 broedparen.
(Tijdschrift Vogels)
In The New Scientist doet men verslag van een onderzoek in een planetarium
(Aarhus, Denemarken), waarbij het trekgedrag van vogels wordt bestudeerd. Een
30-tal Bonte Vliegenvangers, die in een kooi zaten, sprongen steeds in een bepaalde
richting. Daarop liet men de sterrenhemel draaien en het gevolg was, dat de vogels
in een andere richting sprongen. Men kon zo bewijzen, dat de vogels de
sterrenhemel als kompas gebruikten.
Dat wil niet zeggen, dat de vogels ook niet op aardmagnetisme en/of de stand van de
zon reageren.
Schiphol is af van het vogelprobleem. Men ging met vier border collies (de
bekende schapenhond) de vogeloverlast te lijf. En met succes. Ze patrouilleerden
langs de start- en landingsbanen. Het blijkt dat vogels snel gewend zijn aan
vuurwerk, knallen en angstkreten van vogels. Maar ze blijven bang voor een
rennende hond.
Waarom gedogen we bij Maastricht-Aachen-Airport de knalapparatuur?
Helaas hebben we dat protest verloren. Misschien wel omdat knalapparatuur wel
goedkoper is.
Het is bekend, dat sommige vogels omgevingsgeluiden imiteren. Zo blijken de
merel, de spreeuw en de zanglijster in toenemende mate het geluid van 'rinkelende'
mobieltjes te imiteren. Het betreft vooral de mannetjes, die dat doen. (Haagsche
Courant)
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.

Wonderlijke wetenswaardigheden

GECOMPLICEERD NATUURGEWELD IN POMPEJI VERDER ONTRAFELD
Inleiding
Pompeji werd in 79 na Chr. verwoest door de uitbarstingen van de nabij gelegen
Vesuvius. De laag as die op Pompeji was neergekomen had een dikte bereikt tot 4
meter en dank zij dit feit is de stad nooit meer op dezelfde plaats herbouwd en zo
kon ze 18 eeuwen lang onder de as rusten.
Rond 1860 begon men met de systematische opgravingen die tot op heden
voortduren. Deze opgravingen leveren ontzettend veel informatie over het dagelijkse
leven in Pompeji in de eerste eeuw van onze jaartelling, maar hebben ook vragen
opgeroepen op welke manier naar schatting 10.000 inwoners destijds aan hun einde
zijn gekomen.
Recente studies hebben zeer waarschijnlijk een antwoord op die vragen gegeven.

Plinius de Jongere.
Gelukkig voor ons hebben de
Romeinen veel op schrift gesteld,
zo is ook de uitbarsting van de
Vesuvius op 24 Augustus 79
beschreven door Plinius de
Jongere. Hij noteerde dat de
eerste uitbarsting zich rond het
middaguur voordeed en dat een
rook- en vuurzuil opsteeg uit de
krater die op grote hoogte
overging in een wolk die de vorm
had van een parasol-den. Daarna
daalde de asregen neer op de
stad.
Deze asregen bestond uit kleine korrels tufsteen en de verklaring hiervoor is het
volgende. Uit de in Pompeji gevonden fresco’s wordt de Vesuvius afgebeeld als
zijnde helemaal begroeid met bomen. Dit duidt er op dat pakweg de laatste 400 jaar
geen uitbarsting meer had plaats gevonden. Gedurende al deze tijd heeft er geen
vulkaangas kunnen ontsnappen en dit heeft zich vermengd met het vloeibare
gesteente, het zo geheten magma, onder in de afgesloten krater.
Op deze manier wordt het magma een stuk lichter en komt het tot een uitbarsting.
Dan is het goed mogelijk dat het magma niet als vloeibare lava langs de kraterhelling
afglijdt, maar gemakkelijker de lucht in wordt geslingerd als kleine druppels waarin
veel gas is opgesloten. Als deze druppels in de hogere luchtlagen afkoelen tot vaste
korrels dan zijn deze heel poreus en zo licht dat ze op water kunnen drijven, zoals
b.v. puimsteen. Een z.g. gasrijk magma komt bij dezelfde vulkaan maar eens op de 2
à 5000 jaar voor.
De asregens waren voor de Pompejers niet levensgevaarlijk, een kussen op het
hoofd bood voldoende bescherming. Uit latere berekeningen bleek de wolk een
hoogte te hebben bereikt van 30 km. Een groot passagiersvliegtuig vliegt normaal op
een hoogte van 10 km en de temperatuur ligt daar rond de –50 graden, dus de

puimsteenkorrels die op Pompeji neerkwamen waren beslist niet meer heet,
hoogstens nog een beetje warm van binnen.
De eerste doden
Tegen 4 uur ‘s middags was de dikte van de aslaag in de straten en op de daken
opgelopen tot 1 meter. Geen wonder dat hier of daar ergens een dak het begaf en er
gewonden vielen. Bij de opgravingen heeft men dan ook hier in de diepste laag van
het as (het z.g. Romeinse niveau) de enige doden gevonden die kennelijk vlak van
tevoren gewond waren geweest. Bij vulkaanuitbarstingen vallen als regel relatief
weinig doden, omwonenden hebben meestal voldoende aanwijzingen dat er ‘zwaar
weer’ op komst is en kunnen dus tijdig vluchten. Omdat hier géén sprake was van
een alles vernietigende gloeiende lavastroom, maar alleen asregens uit de lucht
kwamen vallen was er in feite geen aanleiding om direct massaal op de vlucht te
slaan.
De opbouw van de aslaag.
De aslaag bereikte uiteindelijk een dikte van 4 meter. Uit de opbouw van de aslaag
blijkt dat deze uit verschillende soorten lagen bestaat n.l. afwisselend kleinere
korrels, grotere korrels en lagen van fijnere stofdeeltjes. Uit de kleinere en de grotere
korrels kunnen vulkanologen conclusies trekken over de wisselende kracht waarmee
de vulkaan heeft gewerkt. Het laagje bestaande uit de fijnere stofdeeltjes riep echter
steeds meer vragen op dan antwoorden, totdat in 1982 de vulkaan El Chichon in
Mexico tot een uitbarsting kwam. De Zweedse professor en vulkanoloog Sirgudsson
arriveerde 2 dagen later al bij de vulkaan en bestudeerde alle verschijnselen die hij
maar kon waarnemen. En hij had, wetenschappelijk gezien, geluk, want ook hier
vormde zich op een gegeven ogenblik het raadselachtige laagje van fijne stof en ook
hier waren abnormaal veel doden gevallen bij de uitbarsting van de vulkaan n.l. 1800
slachtoffers. Waren hier overeenkomsten met Pompeji??

De verraderlijke gloedwolk.
Sirgudsson ontdekte in Mexico voor het eerst de samenhang tussen het fijne
aslaagje en het vulkanisch verschijnsel ‘gloedwolk’. Deze gloedwolk is de resultante

van 2 zeldzame natuurverschijnselen die tegelijkertijd optreden. Als eerste zeldzaam
verschijnsel is er de door Plinius beschreven rookzuil met wolk. Meestal komt bij een
vulkaanuitbarsting alleen vloeibare lava vrij die zich een weg zoekt langs de hellingen
van de vulkaan, soms veel schade aanrichtend, maar die zelden veel slachtoffers
eist. Zo is b.v. de Etna regelmatig actief (de laatste keer eind oktober 2002) en richt
daardoor slechts lokaal wat schade aan, bovendien heeft de Etna 5 hoofdkraters en
een stuk of 12 bijkraters, waardoor de opgebouwde spanningen mooi verdeeld
kunnen worden bij een uitbarsting. Als een actieve vulkaan gedurende een zeer
lange periode niet meer heeft gewerkt, zoals bij de Vesuvius ongeveer 400 jaar, en
er bovendien slechts één open kraterpijp aanwezig is dan concentreren alle krachten
die gedurende die lange periode zijn opgebouwd zich in één punt en kan er een hoge
rookzuil met wolk ontstaan. Deze zuil bestaat uit hete gassen en vulkanisch materiaal
in de vorm van fijne poreuze steenbrokjes en poreus steenstof.
Doordat er een constante uitbraak is van heet gas (en stof) kan de zuil in de lucht
blijven stijgen en hoogten bereiken tot in de stratosfeer.
Het tweede zeldzame verschijnsel treedt op als de uitbarsting zo heftig is en zolang
aanhoudt dat er wanden van de krater gaan instorten en zo de energiestroom vanuit
de krater tijdelijk wordt onderbroken. Dan treedt er een effect op dat wij kennen van
de (hetelucht) ballonvaart. Als de toevoer van hete lucht stopt gaat de ballon zakken
en dit gebeurt ook bij de vulkanische wolk.

Op het moment dat de energietoevoer, dus de toevoer van hete gassen stopt, zal de
wolk die bovenin al flink is afgekoeld en dus zwaarder is dan de onderliggende
luchtlagen, zeer snel naar beneden gaan zakken. Het bovenste, koudste en meest
zware gedeelte van de wolk drukt de rest van de wolk en zuil naar beneden. Het
onderste deel van de wolk en de zuil zijn dan uiteraard nog gloeiend heet en het is
juist dit gedeelte van de wolk en de zuil die met een enorme snelheid worden
weggedrukt naar de omgeving van de werkende vulkaan. De snelheid van de
verplaatsing van deze gloedwolk bedraagt rond de 200 km per uur en de
temperatuur bereikt de 100 graden. Zelfs met een zeer snelle auto is niet te
ontkomen aan een gloedwolk als je je bevindt binnen de actieradius van een
dergelijke wolk. Als de gloedwolk aan kracht verliest laat hij uiteraard een laagje stof

achter, want de wolk bestond uit heet gas en stof. Daarna gaat de eruptie weer
verder tot de volgende gloedwolk of stopt de vulkaanuitbarsting, afhankelijk van de
vulkanische energie die ondergronds opgepropt zit.
De gloedwolken van Pompeji
Met de ervaringen opgedaan in Mexico ging Sirgudsson terug naar Pompeji en
bestudeerde daar de opbouw van de aslagen opnieuw en kwam hij tot de conclusie
dat de vulkaan gedurende 20 uren had gewerkt, hetgeen overeenkwam met de
beschrijvingen van Plinius, en ook dat er in totaal 5 gloedwolken waren geweest. De
eerste twee waren van een beperkte omvang, de derde bereikte de stadsmuren van
Pompeji. Deze veroorzaakte geen slachtoffers binnen de stad, echter de vierde
gloedwolk overviel de stad om 6 uur 30 in de morgen en doodde iedereen die daar
nog aanwezig was. De hevigste gloedwolk was de vijfde en tevens laatste, die de
doden uiteraard niet meer hebben gemerkt, maar wel bevinden alle ‘gloedwolkdoden’
zich tussen het vierde en vijfde aslaagje samen met het vulkanisch gesteente dat
tussen de twee gloedwolken door op de stad neerviel.
Men heeft inmiddels meer dan 1000 ‘gloedwolkdoden’ opgegraven en omdat deze
als regel in een houding lagen alsof ze sliepen heeft men lange tijd gedacht dat de
Pompejers in hun slaap door de uitbarsting waren overvallen. Dank zij de
onderzoeken van Sirgudsson mag je wel aannemen dat zij toen zij de gloedwolk
zagen aankomen zich voorover op de grond hebben laten vallen met de armen voor
de ogen om deze te beschermen, waardoor het lijkt of ze aan het slapen waren. Zij
zijn echter een vreselijke dood gestorven, zij konden niets anders dan gloeiend stof
en hete lucht inademen. Hun skeletten zijn achter gebleven in de holle ruimten die in
de puimsteenlaag waren ontstaan nadat hun wekere delen waren verbrand.
Slot
Het is toch wel fascinerend dat slachtoffers van een natuurgeweld van ruim 2000 jaar
geleden ons nu pas een duidelijk inzicht hebben gegeven in het gevaarlijkste deel
van een vulkaanuitbarsting, n.l. de mogelijkheid tot het ontstaan van een gloedwolk.
Zo zullen de doden van Pompeji in de toekomst zeker nog mensenlevens redden
omdat men rekening zal gaan houden met eventuele gloedwolken.
Voor de doden van Pompeji is dit een schrale troost evenals het feit dat zij het
slachtoffer zijn geweest van een combinatie van twee op zich zeldzame
natuurverschijnselen. Maar ja, je kunt niet alles hebben in je leven.
Wim Ghijsen

DE MOEITE WAARD: DE NATUURGIDS
In de vorige aflevering van D'n Haamsjeut schreef ik over de alom bekende
VOETSPOREN. Deze uitgezette wandelingen zijn telkens weer een onderdeel van
De Natuurgids, een natuurtijdschrift, dat nu 40 jaren bestaat en in de loop van de
jaren een plaats heeft verworven binnen de wereld van de natuurminnaars in
Limburg.
De Natuurgids voert als tweede naam: Tijdschrift voor natuur, milieu en heem in
Limburg. Dan is meteen duidelijk waarover het gaat in dat tijdschrift. De inhoud
betreft allerlei wetenswaardigheden over zaken aangaande de natuur in en rondom
Limburg, inclusief de milieuaspecten, die regelmatig aan bod komen alsook de
aspecten die te maken hebben met cultuur-historische achtergrond, ook wel
heemkunde genoemd.
De artikeltjes worden door een aantal vaste schrijvers aangeleverd, maar men maakt
ook regelmatig gebruik van schrijvers van de diverse IVN-afdelingen in Limburg. Zo
staan er ook regelmatig artikeltjes van leden van IVN-Ulestraten in.
In elke aflevering vindt men tevens een Voetspoor, een uitvoerig beschreven en
gedocumenteerde langere wandeling én een korte wandeling, de zogenaamde Korte
Tour. Een goede manier als je eens ergens anders wilt gaan wandelen.

Achterin het tijdschrift kan men een opsomming vinden van de excursies van de
diverse IVN-afdelingen. Per weekend vindt men er
een tiental mogelijkheden om excursies te
bezoeken.
Per jaar verschijnen er 8 afleveringen van even
over de 30 bladzijdes, telkens weer goed
verzorgd, rijk voorzien van illustraties en foto's en
…….. vanaf 2003 niet meer in zwart-wit maar in
kleur uitgegeven.
Het tijdschrift kan rechtstreeks bij de "Stichting De
Natuurgids" besteld worden, maar veel handiger is
dat te doen via de eigen IVN-afdeling en wel via
onze Penningmeester Wim Ghijsen. Dat scheelt
nog in de abonnementskosten, want die worden
iets lager dan de €13,60 (per jaar) die gewone
abonnees betalen.
Kortom, een interessant tijdschrift, dat al zijn weg
naar meer dan 4000 huishoudens heeft gevonden.
De moeite waard, dacht ik.

Jos Smeets.

WANDELINGEN EN EXCURSIES 2003 IVN - ULESTRATEN

Zondag 6 april:

Ochtendwandeling Bunderbos:
Met speciale aandacht voor de voorjaarsbloeiers
en de terugkerende vogels
Vertrek 10.00 uur kerkplein Moorveld (Geulle).
Gids: Fred Erkenbosch.

Zaterdag 26 april:

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

Zondag 25 mei:

Fietstocht door het Limburgse land:
Vertrek 11.00 uur Kerkplein Ulestraten
Nadere info over route volgt.
Begeleiders: Fred Erkenbosch en Jean Slijpen.

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 activiteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut gehouden en
beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 29 december. 2002

Oudejaarwandeling omgeving Ulestraten
Vertrek om 14.00u aan het Kerkplein te Ulestraten

Woensdag 8 januari 2003
(i.p.v. 1 januari)

IVN Avond
Onderwerp: Wintervaria en Nieuwjaarswensen

Vrijdag 17 januari 2003

JAARVERGADERING
20.00 u in D’n Haamsjeut.

Woensdag 5 februari 2003

IVN Avond
Onderwerp: Film over de ijsvogel, in samenwerking
met IVN Meerssen

Woensdag 12 maart 2003

IVN Avond
Onderwerp : Thema avond door W. Brassé

Woensdag 2 april 2003

IVN Avond
Onderwerp: Voordracht van gedichten e.d. door J.

van Es
Zondag 6 April 2003

Ochtendwandeling: Rondom Moorveld.
Vertrek 10.30u aan de Kerk in Moorveld
Gids: Fred Erkenbosch.

Woensdag 7 mei 2003

IVN Avond
Onderwerp: Avondwandeling “de Doort”
Aanrader!!! Op zoek naar de boomkikker en

nachtegaal

Let op! Alvast noteren: 25 mei jaarlijkse fietstocht.

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

