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VAN DE BESTUURSTAFEL
Jaarverslagen 2016
In deze Haamsjeut staan zoals gebruikelijk de verslagen van de
diverse werkgroepen, voorafgegaan door een algemeen verslag.
Bestuur
Op de algemene ledenvergadering is het bestuur aangevuld met Leo
Bielders en Jan de Veen.

Jan de Veen (links) en Leo Bielders (rechts)
Daarmee is het bestuur weer goed op peil met zes mannen. Jammer
genoeg geen enkele vrouw. Leon Schoenmakers heeft het secretariaat
op zich genomen. Naast mijn penningmeesterschap blijf ik het
voorzitterschap er bij doen.
Insectenhotel
In Waterval stond een insectenhotel van IVN-Ulestraten, zoals bij de
school in Ulestraten. Staatsbosbeheer heeft drastisch bosonderhoud
laten plegen in de hellingbossen van Waterval. Er leunde een zeer grote
kers tegen het insectenhotel. Bij de aanpak van die kers is het
insectenhotel gesneuveld. Staatsbosbeheer heeft schadevergoeding
aangeboden. In samenwerking met Staatsbosbeheer willen we een
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nieuw insectenhotel plaatsen bij het geologisch monument in Waterval
(Typologie van Zand van Waterval). Daar zou een nieuw informatiebord
komen, omdat het huidige onleesbaar wordt. Het gebied is vrijgemaakt
door IVN-Ulestraten. Dat lijkt ons een goede locatie voor een
insectenhotel.
Natuurgidsencursus
Wil je meer van de natuur te weten komen? Wil je actiever worden op
het terrein van natuurbeleving en natuureducatie? Er dient zich een
unieke gelegenheid aan in de vorm van een natuurgidsencursus. De
eerste informatiebijeenkomst daarover is 13 maart geweest. Eventueel
komt er een tweede informatieavond op 26 juni. Zie elders in deze
Haamsjeut.
Wim Derks
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten 2017
Gehouden op woensdag 25 januari 2017 in verenigingslokaal d’n
Haamsjeut.
- Aanwezig: 27 personen
- Afgemeld waren: 4 personen
1. Opening door de voorzitter
Welkom en opening door de (waarnemend) voorzitter Wim Derks, waarin
een speciaal welkom aan de ereleden Frans Passier en Jos Smeets.
Daarnaast een speciaal welkom aan onze jubilaris Els Derks – van de
Wiel.
Verder wordt er stilgestaan bij het overlijden van Ab Smit. Door de
aanwezigen wordt een condoleancekaart geschreven en ondertekend,
die aan Lilian Smit – Daniëls overhandigd zal worden. Lilian was vele
jaren actief binnen IVN Ulestraten, mede als begeleidster van de
jeugdgroep.
2. Notulen jaarverslag 2016
De notulen van de Algemene ledenvergadering op 27 januari 2016
worden, zonder op en of aanmerkingen, door de aanwezigen goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3. Bestuursverkiezing
Volgens rooster, zijn Wim Ghijsen en André Ament aftredend. Mede
omdat Wim Ghijsen vandaag niet aanwezig kan zijn werd op 4 januari jl,
tijdens de IVN avond, afscheid genomen van Wim Ghijsen als secretaris
en bestuurslid. André Ament wordt, door de vergadering, herbenoemd
voor een bestuurstermijn van 4 jaar. Als nieuwe bestuursleden worden,
met instemming van de vergadering, Leo Bielders en Jan de Veen
benoemd, conform het reglement voor een periode van 4 jaar. Daarnaast
geeft Wim Derks te kennen dat het secretariaat, met ingang van 1
januari jl. is overgenomen door Leon Schoenmakers.
Daar er nog steeds onduidelijkheid is over de invulling van de
voorzitterspost wordt, door de leden, voorgesteld om Wim Derks, die al
enkele jaren een goed waarnemend voorzitter is, te benoemen tot
voorzitter.
4. Presentatie van het jaarverslag 2016
Mede door een klein technisch probleem kon de voorzitter, geen op
papier gesteld verslag, presenteren. Uiteraard wist Wim Derks, als
voorzitter, in het kort, een terugblik te geven over 2016. Daarin verwijst
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hij naar de vele activiteiten en werkzaamheden die er in het afgelopen
jaar weer hebben plaatsgevonden. Dit ten behoeve van de Duurzaamheid, Natuur, Milieu en Landschap. Het aantal leden is jammer genoeg
gedaald naar 103.
Het volledige verslag wordt opgenomen in de Lente-Haamsjeut van
2017.
5. Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen.
De coördinatoren geven een kort overzicht van de activiteiten van hun
werkgroep, over het afgelopen jaar. Deze verslagen worden hierna
gepubliceerd in de Lente-Haamsjeut.
Financieel verslag 2016
Voorafgaande aan de vergadering heeft de penningmeester de aanwezigen voorzien van het financieel jaaroverzicht 2016. Penningmeester,
Wim Derks, geeft een overzicht en toelichting van onze financiële positie.
De vereniging heeft een goed boekjaar achter de rug, mede waardoor, in
principe, de contributie voor 2018 niet verhoogd hoeft te worden.
Onzekere factor hierbij zijn de kosten t.b.v. De Natuurgids. Indien
verhoging van de contributie toch toegepast moet worden zullen de
leden, tijdig daarvan in kennis worden gesteld.
Ook heeft het bestuur vernomen dat er, mogelijk, een huurverhoging
voor ons verenigingslokaal aanstaande is. Het bestuur zal zich hiertegen
verzetten.
De kascontrolecommissie.
Frans Passier stelt dat de kascontrolecommissie een zeer keurige en
overzichtelijke boekhouding heeft aangetroffen. Er zijn geen afwijkende
boekingen geconstateerd. Hij stelt voor om de penningmeester decharge
te verlenen over de financiële verslaglegging betreffende het jaar 2016.
Met een waarderend applaus sluit de vergadering zich daarbij aan.
Van de controlecommissie is Lies Kleintjens aftredend. Nieuw gekozen
lid voor 2017 is Henk Urlings. De kascontrolecommissie 2017 zal
gevormd worden door: Frans Passier, Jac Mulders en Henk Urlings.
Mededelingen van algemene aard
- In september zal er, wederom, een Natuurgidsen cursus georganiseerd
worden. Op 13 maart en 26 juni zullen er kennismakingsbijeenkomsten
zijn. Info over deze cursus zal ook vermeld worden op onze website
www.ivn.ulestraten.nl. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Wim Derks.
- André Ament geeft te kennen dat er waarschijnlijk positieve
veranderingen zullen plaatsvinden m.b.t. ons verenigingsblad “d’n
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Haamsjeut”. Mogelijk meer hierover in de Lente uitgave.
- Protest tegen Kerncentrale Tihange. Op zondag 25 juni start er een
“mensenketting”, tussen Tihange – Luik – Maastricht en Aken. Het is de
bedoeling om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan deze
ketting. Doel de onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange 2 en
Doel 3. Aanmeldingen via http://www.chain-reaction-tihange.eu/nl/
- De cursus Ecologisch tuinieren, opgezet door IVN Meerssen, start op
24 april. Informatie over deze cursus staat vermeld op onze website.
- Els Derks vraagt aandacht voor chauffeurs die gezocht worden i.v.m.
het vervoer van een 12 jarige Iraakse jongen die naar school gaat in
Puth-Schinnen. Er staat een vergoeding tegenover. Voor meer info zie
het Contactblad Ulestraten (blauwe boekje).
- Huldiging Jubilaris: Els Derks – van de Wiel wordt, door de voorzitter,
gehuldigd als jubilaris. Wim Derks staat stil bij het groot aantal
activiteiten dat Els georganiseerd of mede ondersteund heeft. Als dank
daarvoor ontvangt zij een mooie voedertafel die Els zeer weet te
waarderen.
- Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit
de voorzitter de vergadering.
Onder het genot van een kopje koffie
en stuk vla wordt er, onder leiding
van Els Derks, een Quiz
georganiseerd. Thema wetenswaardigheden in de natuur. Uiteraard
zeer leerzaam voor de aanwezigen.
Leon Schoenmakers
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JAARVERSLAG IVN-ULESTRATEN OVER 2016

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten. Het afgelopen jaar was dankzij de
meestal belangeloze inzet van velen weer geslaagd te noemen.
Doelstelling
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Dit is de officiële
naam sinds enkele jaren. Met natuureducatie, activiteiten en cursussen
laat IVN kinderen, volwassenen en ouderen de natuur van dichtbij
beleven.
Ten behoeve van de natuurbeleving IVN-Ulestraten organiseert diverse
activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen, cursussen, lessen,
werken in de moestuinen in de natuur.
Daarnaast neemt IVN-Ulestraten deel aan diverse vormen van overleg
met Gemeente en andere instanties. Daar wordt kennis en ervaring
ingebracht in het belang van natuurbehoud en natuurontwikkeling.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de natuur beleven, tot het actief bijdragen
willen leveren aan natuur- en milieueducatie. Op het einde van het
verslagjaar hadden we 102 volwassen leden/donateurs en 1 jeugdlid.
Ons ledenaantal is na een aantal jaren met een licht stijgende lijn gezakt
van 121 in 2015 naar 103 in 2016. Hiervoor is geen duidelijke verklaring.
Doelgroepen
IVN-Ulestraten richt zich op de burgers in het algemeen via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten en cursussen, maar ook op bestuurders via
overleg met en advies aan de Gemeente. Jeugdigen proberen we via de
jeugdgroep en basisschool te interesseren voor de natuur.
Activiteiten
●
Lezingen / thema-avonden; maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, ook in 2016 zijn deze avonden goed tot zeer goed
bezocht,
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●
IVN heeft meegedaan aan de nationale boomfeestdag,
●
Uiteraard hebben wij in oktober ook meegedaan aan de Nacht van
de Nacht,
●
Cursussen; in 2016 is een natuurcursus gegeven met 2 binnenlessen en 6 buitenlessen over verschillende onderwerpen; de 14
deelnemers waren positief,
●
En natuurlijk de wandelingen, waaronder weer de traditionele
oudejaarswandeling, en excursies.
Netwerk
In het overheidsbeleid neemt duurzaamheid, natuur, milieu en landschap
een steeds belangrijkere plaats in. IVN-Ulestraten geeft daar invulling
aan door op diverse niveaus te overleggen, adviseren en acteren.
Hierna volgt (in willekeurige volgorde) een overzicht van ons netwerk en
onze rol daarbinnen:
ORGANISATIE

ROL/ACTIVITEIT IVN

Gemeente Meerssen

- Groen Platform: een adviesorgaan van het college
van B en W. In dit platform zijn naast IVN-Meerssen
en IVN-Ulestraten o.a. de volgende organisaties
vertegen-woordigd: Milieudefensie Meers-sen, IKL,
LLTB, Wildbeheer-eenheden (WBE), Dienst
Landelijk Gebied (van het ministerie van LNV),
Rijkswaterstaat en de Gemeente;
- Maaibeleid wegbermen;
- Paddenoverzet;
- Boomfeestdag en Opschoonactie;
- Natura 2000 Bunderbos;

Stichting Duurzaam Meerssen

Actief in Platform Duurzaam Meerssen

IVN-Meerssen

Een keer per jaar overleg en samen de jeugdgroep

Basisscholen

Geven van natuurlessen

CNME-Maastricht

Opleiden Natuurgidsen

Stichting Natuur en Milieufederatie
Limburg

Lid, Nacht van de Nacht, regiovergaderingen,
achterbandag

IKL/SBB (Instandhouding Kleine
Landschappen/ Staatsbosbeheer)
Limburgs Landschap

Poelenwacht

Stichting
Ark/Grensmaasconsortium

Leveren van Grensmaasambassadeurs en geven
van voorlichting

Waterschap Roer en Overmaas

Watergidsenwandelingen; overleg over
wateroverlast

Natuurwandelingen
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Stichting Dassenwerkgroep
Limburg
Grouwels Vastgoed / Bosgroep
Zuid

Voorlichting over de ontwikkelingen in en
onderhoud van het Vliekerbos

Landgoed Biesenberg en Kwallef
van Vliek

Voormalige kasteeltuin ingericht als ecologische
moestuin

Organisatie
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 5 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep en voor alle
werkgroepen is een coördinator beschikbaar.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 10 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en Reptielen, Jeugd, Kwallef, Vliekerbos,
Planten, Publicaties, Vogels, Wandelingen en Excursies en Zoogdieren.
Traditiegetrouw verzoekt het bestuur voorafgaand aan de
jaarvergadering, de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een
beknopt overzicht te maken van de in het voorbije jaar verrichte
activiteiten. Deze jaarverslagen zijn hier onder opgenomen in deze
Haamsjeut.
Werkgroep Afdelingsblad en Website
De belangrijkste taak voor de werkgroepleden is
het samenstellen van het afdelingsblad, dat één
keer per kwartaal verschijnt. Naast het aanleveren van eigen bijdragen verwerken de
redactieleden (Jan van Dingenen en
ondergetekende) de door anderen aangeleverde
kopij. Het sluitstuk van de werkzaamheden wordt
gevormd door het verzorgen van de opmaak.
Afgelopen jaar zijn weer 4 Haamsjeut-edities
afgeleverd. Dit zou ook niet tot stand zijn gekomen zonder de activiteiten
van onze trouwe schrijvers van al die interessante artikelen, waarvoor wij
dank verschuldigd zijn.
Vanaf 2012 wordt ook de website van de IVN afdeling door de werkgroep
verzorgd (ivn.nl/afdeling/ulestraten). Afgelopen jaar heeft het landelijk
IVN een geheel vernieuwde website opgezet. Hierdoor waren de
afdelingen ook genoodzaakt om de website geheel opnieuw in te richten.
Uiteindelijk is dit gerealiseerd in het najaar van 2016. De Haamsjeuten
vanaf het jaar 2001 kunnen weer op de website worden ingezien; vanaf
2005 zelfs in kleur.
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Wij hopen van harte dat 2017 ook weer een interessant jaar wordt voor
de Haamsjeut. Wij nodigen jullie van harte uit om jullie
natuurbelevenissen met ons te delen in het komende jaar.
Helaas hebben we begin 2016 afscheid moeten nemen van Jos Smeets
als redactielid. Jan van Dingenen heeft ook aangegeven om op termijn te
willen stoppen met zijn redactiewerk voor de Haamsjeut. Reden voor ons
om naarstig naar uitbreiding van het redactie-team op zoek te gaan.
Coördinator André Ament
Werkgroep amfibieën en reptielen
Zoals elk jaar zijn er ook in 2016 weer
verkeersborden geplaatst tijdens de paddentrek
in Schietecoven en Waterval.
Mensen weten ons te vinden als ze vragen
hebben over kikkers, padden salamanders en
reptielen.
De vergaderingen van het platform geelbuik-en
vroedmeesterpad worden bijgewoond.
Ron Teunissen is als ecoloog werkzaam voor de gemeente Meerssen.
Aan hem wordt doorgegeven als er bijzondere waarnemingen zijn. Op
verzoek wordt er op scholen een les gegeven over deze bijzondere
diersoort.
Coördinator Wim Derks
Jeugdgroep Meerssen / Ulestraten
Gedurende het afgelopen jaar is de
samenstelling van onze jeugdgroep stabiel
gebleven. Inmiddels hebben we, in Meerssen,
een vaste plek gekregen en dat voelt weer goed.
Helaas hebben we momenteel geen kinderen uit
Ulestraten en dat is zeer jammer.
De activiteiten die we afgelopen jaar hebben
georganiseerd konden op veel enthousiasme
rekenen, gezien de hoge opkomst van onze jeugdleden. De
georganiseerde activiteiten waren gevarieerd van aard, zoals het
bouwen van hutten in de Dellen, spellen spelen in het bos, opschonen
van de natuur in Meerssen en stenen zoeken langs de Maas.
Verder hebben we een bezoek gebracht aan het ecoduct en een
speurtocht door Kasen.
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Voor Kerstmis hebben we kerststukjes gemaakt.
Ter afsluiting van dit jaar brachten we een bezoek aan het Dierenpark in
Gangelt, en dat was een succes.
Namens de Jeugdwerkgroep Meerssen / Ulestraten
Marie-Jose Steyns – Kurvers en Jeanne Lam
Werkgroep Kwallef van Vliek
Voor ons als kwallevers was 2016 een
succesvol jaar, gezien de opbrengst van de
moestuin, maar ook wat betreft het
leerproces. Gezien de weersomstandigheden
hadden we een redelijke aardappeloogst,
maar ging het minder goed met de oogst van
tomaten.
Op basis van leerervaringen uit voorgaande
jaren hebben we ook dit jaar weer het wisselsysteem toegepast, waarbij
steeds wisselende percelen worden gebruikt voor eenzelfde teelt.
De kwallef is een bijzonder initiatief en vormt door de manier van werken
een goede stimulans voor de saamhorigheid van de gemeenschap.
De schooljeugd groep 6, nu ingedeeld in groepjes van 6 kinderen, die
gedurende het jaar 3 maal aan de beurt zijn geweest, heeft weer hard
gewerkt en belangrijk werk verricht. Zij hebben kennis gemaakt met het
poten van aardappelen en sla en, voor hen misschien het belangrijkste,
met het oogsten.
Wat 2017 betreft ligt het werk even stil, maar de plannen liggen reeds
klaar. Als de lente zijn intrede doet, wordt gepoot en gezaaid.
Hopende op een mooie zomer, zodat we weer met volle teugen kunnen
genieten van ons cultureel erfgoed.
Coördinator kwallevers van Vliek,
Jo Frenken
Werkgroep Vliekerbos
De hoofddoelstelling van deze werkgroep, sinds
2013, is het creëren en in standhouden van een
zoomvegetatie rondom het Vliekerbos en langs
de hoofdpaden in dit bos. Een zoomvegetatie
langs of in een bos zorgt voor een toename van
de biodiversiteit van een bos m.a.w. een
toename van alles wat leeft en bloeit.
Een bijkomend effect is dat de hoofdpaden van
het bos open blijven voor wandelaars en
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natuurliefhebbers. Er is in dit geval duidelijk sprake van een winwinsituatie: er vindt een verrijking van de natuur plaats en de
boseigenaar (fam. Grouwels) krijgt er de open bospaden voor terug. Nog
een effect van het onderhoud aan de zoomvegetatie is dat de leden van
de werkgroep meer kennis van de flora en fauna opdoen dan normaal
het geval is. Zo is het afgelopen jaar, op enkele plaatsen, de zeldzame
paddenstoel eikhaas (Grifola frondosa) aangetroffen aan de voet van
oude eikenbomen in het Vliekerbos. Het is een houtzwam, een eenjarige
parasiet.
De andere projecten:
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep behalve bovenstaande
werkzaamheden ook nog gemaaid rond de in het bos aangeplante
sequoia’s of mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum).
Er werd met de zeis gemaaid bij de moesdistel in Waterval. Zonder dit
maaien zouden deze distels al snel worden verstikt door o.a. brandnetel,
braam en struikgewas. Dankzij het al jaren volgehouden maaien doet de
moesdistel het voorspoedig en zijn er nieuwe zaailingen aanwezig.
Vervolg begin 2017. Ook werd de omgeving van de vijver bij het
Raarvoetpad flink onderhanden genomen.
Eind 2015 begon onze werkgroep met het uitdunnen van het bosje en
het aanleggen van takkenrils (snoeiafval) bij de Hekstraat, een onderdeel
van het natuurgebied ‘de Biesenberg’. Deze werkzaamheden hebben
een vervolg gekregen in 2016 en januari 2017.
Verder heeft de werkgroep, in juni, gezorgd dat het dichtgegroeid
voetpad, vanaf de Putstraat, naar het natuurgebied Bieseberg, door de
gemeente werd opgeschoond en verbreed.
In november werd de tweede zitbank, ‘Tösje de Beuke” geplaatst in het
Vliekerbos. Deze werd aangeleverd door eigenaar Grouwels van
Landgoed Vliek. Een mooi uitzicht op het badhuis is het gevolg.
Het door de werkgroep, in 2014, gestarte project Grote ratelaar op
Landgoed Vliek en Landgoed Biesenberg (meer dan 400 exemplaren in
2016) is erg succesvol.
Het nieuwste project van de werkgroep was het Geologisch monument
(groeve de zandkoel) in Waterval in samenwerking met
Staatsbosbeheer. Op 26 november 2016 werd hier een aanvang
gemaakt met het verwijderen van de massaal aanwezige bramen en
andere struiken op de helling. Het resultaat mag er zijn. Ook hier komt
een vervolg.
Tegelijkertijd werd rechts van deze groeve een klein gedeelte van de
overgroeide eeuwenoude wijnterrassen, op deze helling, zichtbaar
gemaakt. Deze wijngaard was onderdeel van de Schenkingsakte van
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Koningin Gerberga, in 968, aan de Abdij van Reims. De latere eigenaar
van deze wijnterrassen was de Proosdij van Meerssen.
De leden van de werkgroep krijgen tijdens hun werkzaamheden vaak
welgemeende complimenten van wandelaars.
Dankzij de goede contacten met de Landgoedeigenaren, SBB en
gemeente Meerssen kan de werkgroep haar werkzaamheden het gehele
jaar door uitvoeren. Het spreekt vanzelf dat we geen snoeiwerk met
bosmaaiers en motorzagen verrichten in het broedseizoen.
Namens de werkgroep, Fred Erkenbosch
Werkgroep Publiciteit
De taak van de werkgroep Publiciteit is om alle
activiteiten aan te bieden bij de diverse media en
informatiekanalen om een breed publiek te
bereiken.

-

Ook in 2016 heeft IVN Ulestraten weer een groot
aantal activiteiten georganiseerd zoals lezingen,
excursies, wandelingen, natuurcursus, doe
activiteiten voor de jeugd, etc. Al deze activiteiten
zijn opgenomen in het programma dat o.a. in d’n
Haamsjeut en op de website vermeld staan.
Plaatsing voor publicaties, in 2016, werden
verzonden naar;
Contactblad Ulestraten
De Geulbode
Meer Vandaag
Nieuwsbrief Gemeente Meerssen
1 Meerssen
1 Beek
Nuth en Omstreken
De Natuurgids

En de website’s van onderstaande media.
Buitengoed Geul & Maas
Look2Go
VVV Limburg
De Limburger / Limburgs Dagblad
Coördinator Leon Schoenmakers
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Werkgroep Vogels
Ons programma vogelexcursies stellen we op tijdens
de tweede woensdag van de maand, tijdens onze
bijeenkomsten (van 20:00 uur t/m 22:00 uur) in het
verenigingslokaal Onder D’n Huppel. We houden dan
ons vogelrondje; wie heeft wat waar gezien in zijn of
haar omgeving wat vogels betreft.
Aan de hand van vogelliteratuur, vogelgeluiden en films
determineren we het gedrag en leefwijze van de vogels.
Ook wordt aandacht besteed aan het maken van
nestkasten en het monitoren daar van. Ook maken we
samen met de jeugdgroep nestkasten voor koolmees
en pimpelmees en verzorgen een vogelexcursie voor
de jeugdgroep.
De natuurgebieden die we bezocht hebben zijn o.a.
Linnerweerd, W.M.L. plassen Heel, Born (Be.), Grootte
Hegge Thorn, Negenoord (Be.), Hochterbamp (Be.),
Sibbe Hamsterreservaat, Groote Peel en de Meinweg.
Mocht u belangstelling hebben om een avond of
excursie bij te wonen dan kunt zich aanmelden bij leden
van het bestuur of bij de coördinator werkgroep vogels.
Coördinator Bert Merk
Jaarverslag Werkgroep Wandelingen en Excursies
Het organiseren van natuurwandelingen en
excursies is een kernactiviteit van IVN. Er
zijn echter slechts drie actieve natuurgidsen
bij IVN-Ulestraten: Fred Erkenbosch, Els en
Wim Derks. Deze personen zijn ook op
andere wijze actief voor natuur en milieu.
Het programma van wandelingen en
excursies heeft inmiddels een aantal vaste
onderdelen. De langste traditie heeft de oudejaarswandeling, in 2016
voor de 37e keer met ongeveer 45 deelnemers. De avondwandeling
Biesenberg trok dit jaar 40 deelnemers. De vuurvliegjeswandeling op de
late woensdagavond rond de langste dag is altijd spectaculair, met dit
jaar bijna 20 deelnemers. De Nacht van de Nacht op de laatste
zaterdagavond van oktober is sinds een paar jaar een gezamenlijke
activiteit met IVN-Meerssen en Milieudefensie Meerssen met dit jaar
bijna 50 deelnemers.
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Naast deze vier vaste activiteiten was er in 2016 nog een andere
wandeling langs de Platsbeek met een overweldigend aantal deelnemers
van 65.
Het gemiddeld aantal deelnemers van de vijf activiteiten in 2016 was 43,
duidelijk hoger dan in voorgaande jaren.
Coördinator Wim Derks
Werkgroep Zoogdieren
Zoals de afgelopen jaren steeds weer gemeld
kon worden is ook 2016 een uitstekend jaar
geweest voor de das. Helaas moet hierbij ook
worden opgemerkt dat de populariteit van de das
tanende is. Door de steeds toenemende
populatiegrootte wordt ook meer schade
vastgesteld aan veldgewassen, gazons e.d.
Langzaam maar zeker komt de das in het rijtje te
staan van ganzen, steenmarters en bevers,
allemaal leuk en aardig, maar teveel is teveel. Persoonlijk vind ik de
dassenwissels, de latrineputjes en de uitgeworpen hopen grond een
opwaardering van de natuurbeleving, maar boeren en/of burgers die
vaak last ondervinden van de das zullen hierover wel een andere mening
hebben.
Laten we hopen dat de natuurlijke zelfregulering ook voor de das op
korte termijn gaat gelden, zodat hij niet verder in de problemen komt en
in vrede en rust kan genieten van het nachtleven in en rond Ulestraten.
Coördinator Wim Ghijsen
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ZIJ KWAMEN OP ONS PAD…
Zondagavond 12 februari 2017 reden wij vanaf Geverik over de
Gewannen richting Ulestraten. De neergaande zon bood een
prachtig zicht op Ulestraten. Daarom reden we rustig om zo lang
mogelijk dit beeld te kunnen opsnuiven.
Plotseling bewoog er iets aan de rechterzijde op de akker. Het leek
wel een kudde honden. De beesten waren donker en liepen in een
rijtje achter elkaar aan. Schapen konden het niet zijn, daarvoor
liepen ze veel te hard. Zij kwamen dichter op de weg en wij korter bij
hun. Het bleken wilde varkens te zijn!
Ze liepen vanaf de Vlieker Eijcken in de richting van Oensel. Vlak voor
ons staken ze de weg over. Het waren er zes. De voorste was een
beetje groter en leek de leiding te hebben. De vaart zat er goed in. We
bleven ze even nakijken en zagen dat ze de weg Ulestraten-Oensel
gingen over steken, net achter de twee tegenover elkaar liggende
waterbassins.
We kregen er niet genoeg van en we volgden ze een poos. Ze trokken
richting de nieuwe manege boven op Genzon. Wij ook. Wij zorgden dat
we bijtijds bij de manege waren en ja hoor, daar kwamen ze aan. Ze
hadden er zin in en ze draafden flink door, staken ook hier weer de weg
over en trokken richting Haasdal.
Nog even keken we ze na. Bij de veldweg (Papenhagenweg) liepen ze
tegen de afrastering aan. Ze trokken er voorlangs, naar links. Op de
veldweg bevinden zich enkele flinke waterplassen. Een modderballet
lonkte. Even een aarzeling, maar ze trokken verder. Langzaam aan werd
het te donker en ze verdwenen richting Haasdal.
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Deze belevenis besprak ik met een collega; hij is jager. Hij gaf aan dat
dit wel echt bijzonder is. Zulke kudde bestaat uit een moedervarken met
late jongen en heet op z’n Duits “eine Leitbagge”. De biggen zijn laat in
het seizoen geboren en zijn nu nog niet volwassen. Die blijven dan de
winter door nog bij de moeder.
Het is maar wat op je pad komt.
Groeten, Henk en Annemie Urlings
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KIJK NAAR DE EIK
Onze eiken zijn al verschillende keren langs gekomen in mijn
artikelen over onze natuur. Niet geheel onterecht natuurlijk voor de
‘koning van onze bomen’ en ook deze keer gaat het dus weer over
de eik.
Iedereen kent de eik, natuurlijk, zelfs mensen die totaal niet
geïnteresseerd zijn in planten, herkennen een eik aan het
karakteristieke blad en aan de eikels. Maar vraag eens aan een
plantenliefhebber of hij wel eens een eik in bloei heeft gezien.
Waarschijnlijk zie je die dan even denken en ja, dan komen de
katjes. Maar wie heeft de vrouwelijke bloemen van de eik wel eens
gezien? Een zeer verrassende vraag voor de meesten, want ze
hebben zich nooit afgevraagd waarom ze de vrouwelijke bloemen
van de eik nog niet hebben gezien! En dat terwijl ze normaal altijd
het eerst naar de bloemen van een plant kijken!
De bloei van de eik
Natuurlijk bloeit de eik want anders zouden er geen eikels zijn. Natuurlijk
is het een windbestuiver dus de bloemen zullen wel klein zijn. Ja, de eik
hangt zijn bloemen bij voorkeur tien meter of meer boven de grond en
dan zie je ze niet meer. Klopt allemaal, maar we komen niet op het idee
naar bloemen van de eik te gaan zoeken. Ik weet het uit eigen ervaring,
want ik weet al jaren dat de eik mannelijke katjes heeft en die had ik ook
al vaker gezien. Ik wist zelfs dat de vrouwelijke bloemen rood waren
want dat had ik ergens gelezen, maar ik had er nooit echt naar gezocht.
En ik weet nu dat als je die niet zoekt, je ze ook nooit zult vinden want
zijn echt opvallend onopvallend.
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Wat de aanleiding was weet ik niet meer, maar op een gegeven moment
werd ik toch nieuwsgierig naar die bloemen. Tegenwoordig zoek je dan
gewoon op de computer “bloei eik” en je krijgt tientallen foto’s van de
katjes van de eik. Maar niet één foto van de vrouwelijke bloemen! Dat
dacht ik tenminste. Maar als je weet wat je moet vinden, blijken er bij
eerste honderd foto’s twee te zijn van de vrouwelijke bloemen! Ik was
dus niet de enige die ze nooit gezien had.
Hierbij een foto van de vrouwelijke en de mannelijke bloemen van de eik.
Aandachttrekkers zijn de vrouwelijke bloemen inderdaad niet, maar dat
komt vooral omdat ze zo klein zijn want in de close-up hebben ze een
rode kleur die echt wel afsteekt tegen het jonge groen van het blad.
Maar je moet dus wel zoeken. Op de eerste plaats moet het voorjaar zijn
natuurlijk, het blad van de eik moet al flink uitlopen dus april of mei. Een
eik heeft maar om de twee tot vijf jaar eikels volgens de boeken, dus bij
de meeste bomen is niets te vinden. Kijk eerst of aan de eik mannelijke
katjes zitten want die vallen veel meer op. Een bloeiende eik heeft zowel
mannelijke als vrouwelijke bloemen, dus als er katjes zijn kun je op zoek
naar de vrouwelijke bloemen. Die groeien in of bij de top van de
bladknop, dus mooi in het jonge groen. Vaak zitten er smalle bruinige
slierten omheen, waarschijnlijk schutbladen van de bloemknoppen. De
bloem zelf is een rood bolletje van 2-3 millimeter met daarop een
‘kroontje’ met drie of meer puntjes. Maar dan zitten we al onder de
millimeter maten.
De steel waar de bloemetjes op zitten is eerst nauwelijks zichtbaar. Maar
bij de zomereik strekt die al heel snel; waarschijnlijk zodra de bloemen
bevrucht zijn. Die steel groeit dan uit tot enkele centimeters want de
eikels van de zomereik zitten op een lange steel. Ik neem aan dat dit niet
gebeurt bij de wintereik want daar hebben de eikels geen steel, maar in
mijn omgeving groeien eigenlijk geen wintereiken.
Zoals gezegd, een eik bloeit tegelijk met mannelijke katjes en vrouwelijke
knopjes. En door de beurtjaren is de kans groot dat de buren dat jaar
niet bloeien. Dat zou kunnen betekenen dat er van kruisbestuiving niet
veel terecht komt, maar dat zal toch wel meevallen gezien het grote
aantal gezonde eiken. Alleen ik heb niet kunnen vinden hoe de eiken dit
regelen. Misschien is er tijdverschil tussen het opengaan van de
mannelijke en de vrouwelijke bloemen op één eik. Dat is me overigens
niet opgevallen, maar ik heb er ook niet bewust naar gekeken.
Aardappelgal
Ik was ook niet bewust op zoek naar gallen deze keer, maar de
aardappelgal is me wel opgevallen. De hele zomer kijk ik altijd even naar
de eik om te zien of er gallen opzitten. Heel vaak is dat het geval want
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waarschijnlijk is de eik onze kampioen gallenverzorger. Er schijnen meer
dan 60 soorten gallen op onze eiken de zitten! Of dat ook betekent dat er
meer dan 60 verschillende insecten gebruik maken van de eik bij hun
voortplanting is niet duidelijk. Het probleem is dat deze insecten namelijk
meestal een zomer- en een wintergeneratie hebben, die er verschillend
uitzien én verschillende gallen maken en dat soms ook nog op
verschillende planten.

Maar de aardappelgal is een duidelijke en opvallende gal, zeker vroeg in
het voorjaar. De galmug Biorhiza pallida zit in de winter in een gal op een
wortel van de eik. Vroeg in het voorjaar kruipen er uitsluitend vrouwtjes
zonder vleugels uit deze gallen en die klimmen in de eik naar boven. Ze
zoeken een eindknop van de eik en leggen daarin een hele boel eitjes.
Die eitjes dwingen de eik een gal te bouwen waarin ze redelijk veilig
zitten en waar ze bovendien twee of drie maanden van kunnen eten: de
aardappelgal. Uit één gal komen tegen de zomer uitsluitend óf vrouwtjes
óf mannetjes, maar wel met vleugels. De zomergeneratie kan dus paren.
Na de paring gaan de vrouwtjes weer ondergronds en maken daar een
gal op de wortels van de eik, enzovoort.
De aardappelgallen worden erg vroeg in het jaar gevormd, zelfs
nachtvorst schijnt geen probleem te zijn. Mogelijk is het stadium waarin
de eindknop van de eik er is, zo net voordat er echt blad gevormd wordt,
bepalend voor het succes van de galmug. Maar het leuke is dat precies
op het moment dat de eik gaat bloeien ook de aardappelgallen op zijn
mooist zijn: mooie bijna ronde bollen in de kleuren wit, roze en rood.
Omdat de galwesp zonder vleugels moeilijk naar een andere eik kan,
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zitten er vaak meerdere aardappelgallen in een boom. Soms lijkt de eik
dan wel wat op een appelboom met bijna rijpe vruchten!

Nog een gal
In de zomer zitten er op de meeste eiken wel een aantal lensgallen,
soms wel twintig op de onderkant van één blad. Het zijn ronde, wat
gelige schijfjes van een paar millimeter doorsnede met een typische
verdikking in het midden. In deze gallen zitten de larven van de
lensgalwesp met de Latijnse naam Neuroterus quercusbaccarum. Die
naam kan nauwelijks op een eikenblad, laat staan in een lensgal, maar
de larve zelf dus wel. Die larve blijft niet alleen de hele zomer in de gal,
maar overwintert er ook terwijl het blad op grond ligt. Pas in het voorjaar
komen de mannetjes en vrouwtjes van de lensgalwesp te voorschijn uit
deze gallen en na de paring gaan de vrouwtjes op zoek naar de
mannelijke bloei van de eik, de katjes. Op de eikenkatjes worden eitjes
gelegd en die vormen daar een zogenaamde besgal: een glad, rond
bolletje, groenig van kleur met wat roodkleuring. Uit die besgallen komen
alleen maar vrouwtjes en die zorgen dan weer voor de lensgallen aan de
onderkant van het eikenblad.
Kijk ook naar de taxus
Mijn indruk is dat er van de lensgallen op het blad misschien wel
honderd keer zo veel zijn als van de besgallen op de katjes. Maar
misschien komt dat ook omdat ik nog niet goed genoeg gekeken heb.
Dus komende lente moet ik weer goed naar de eik kijken … en naar de
taxus.
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De taxus heeft eigenlijk niets met het voorgaande te maken. Maar naar
aanleiding van de vrouwelijke bloemen van de eik, realiseerde ik me dat
ik de vrouwelijke bloemen van de taxus ook nog nooit gezien had. De
mannelijke bloemen zijn in het voorjaar duidelijk te herkennen al vallen
ze niet echt op. Ze lijken op katjes maar formeel schijnen het kegels te
zijn, het is tenslotte een naaldboom. De roze ‘bessen’ (dat zijn ook
kegels, formeel dan) vallen meer op. Maar de bloem: ik weet nu dat het
een klein groen puntje is met het model van een bladknop maar ik heb
het nog niet gezien.
De taxus maakt het ook nog moeilijker dan de eik. De eik is eenhuizig:
mannelijke en vrouwelijke bloemen staan op één boom. Dus als je de
katjes ziet, kun je daar ook de vrouwelijke bloemen vinden. Maar de
taxus is tweehuizig, d.w.z. als je mannelijke bloemen ziet, moet je ergens
anders vrouwelijke bloemen gaan zoeken. Ik heb een taxushaag bij mijn
huis dus ik ga nu de planten met bessen merken. Dan weet ik tenminste
waar ik moet zoeken komend voorjaar. Tenminste als de taxus geen
beurtjaren heeft.
Jan van Dingenen
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DE OORLOG 1940-1945, DIRECT NA DE BEVRIJDING
In de afgelopen jaren zijn al heel wat verhalen over de oorlogstijd
opgehaald en bij mij komen herinneringen ook nu nog duidelijk in
beeld. Deze keer een terugblik op de eerste weken na de bevrijding
(17 september 1944).
Eén grote bedrijvigheid van militair verkeer van de bevrijders. In
Moorveld in een weiland van de familie Pesch gelegen aan de Schonen
Steynweg is een groot kampement voor militairen aangelegd. Dagelijks
willen wij, kwajongens, graag tussen de tenten doorlopen om die voor
ons totaal nieuwe wereld te bekijken. Natuurlijk in de hoop dat er links of
rechts ‘iets te schuiven valt’ in de vorm van chocolade, lange platte
repen kauwgum of, helemaal ideaal, een blik met allerlei eetbare
producten om te overleven in omstandigheden waarin de veldkeuken
niet beschikbaar is. Meest gewild uit zo’n blik: de dikke tablet chocolade
puur.

Het vliegveld wordt in een record tempo aangelegd. Langs de Rijksweg
ter hoogte van de Enter Force liggen grote rollen zogenaamde
‘vliegvelddraad’ opgestapeld tot de lengte en hoogte van een flat! Op de
uitgerolde draad komen later bij de aanleg van de startbaan de in elkaar
gehechte, zware metalen platen. Het vliegveld is aanvankelijk tijdelijk
bedoeld ter ondersteuning van het Ardennenoffensief in de winter
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1944/1945. In het verlengde van de Schonen Steynweg ligt de
Schaapsweg naar Ulestraten, maar die wordt nu onderbroken door de
start- en landingsbaan. Links van de nog resterende 200 meter
Schaapsweg ligt de hoge kersenboomgaard van Jeu Reubsaet. Aan de
andere kant zijn er parkeerplekken voor vliegtuigen aangelegd. Ik
herinner me nog goed de Lancaster bommenwerper met
geschutskoepel, een geweldig attractiepunt dat van erg nabij bekeken
kon worden. Veel te beleven in die hoek van het vliegveld tot aan de
afscheiding van weiland Zeegers, enkele honderden meters richting
Maastricht (daar ligt nu de locatie van een hondenvereniging). Tegen de
afrastering rondom de wei staan rechtop bommen, soms een enkele,
dan weer meerdere bommen, blijkbaar afhankelijk van de stevigheid van
de weidedraad tussen twee palen. Op enige afstand lijkt het op een
opslagplek voor vuilniszakken. Maar die zijn er dan nog niet. De
projectielen zijn, schat ik, ongeveer 1,20 meter hoog en wachten op
verzending naar het Duitse Rijk!
Als jongelingen kunnen we in dat gebied vrij rondstruinen. Geen enkele
waarschuwing over gevaar of verbod om er te lopen. En die gevaren zijn
overduidelijk aanwezig. Overal liggen restanten van de oorlog zoals
kapot geschoten legervoertuigen, militaire uitrustingsstukken, munitie in
de vorm van ‘losse’ geweerkogels maar ook hele patroonbanden. Op die
achtergebleven munitie is onze aandacht gericht.
De groep waarmee ik rondstruin, bestaat uit mijn oudste broer Piet (1996
overleden), neef Jo Zeegers van aan de Baan en ondergetekende. Piet
en Jo zijn zeven jaar oud, ik moet nog 5 worden. Op onze verkenningsen struintochten hebben we de mogelijkheden van buskruit ontdekt. Je
zou kunnen zeggen: we hebben het buskruit weliswaar niet uitgevonden
maar willen er wel gebruik van maken. Buskruit, door ons polfer
genoemd, is het explosief materiaal dat in de huls van een kogel zit. In
normale omstandigheden kom je dat tuig niet tegen. En als het er al is
dan ligt dat veilig en afgesloten buiten bereik van mensen. Maar in die
hectische dagen is dat duidelijk anders. Op allerlei plekken, bij de
gebouwen, langs de hagen rond de weilanden of op een vergeten plek in
het landschap kun je zo maar een of meerdere nog helemaal intact
zijnde geweerkogels vinden. Wij weten inmiddels wat er in die huls zit en
dat je daarmee leuke ‘spelletjes’ kunt uithalen. Nog even een techniek
ontwikkelen om de kogel uit de huls te verwijderen en dan het buskruit
verzamelen. De methode om de kogel uit de huls te wringen hebben we
spoedig ‘in de vingers’ (ik zou bij God niet meer weten hoe we ons die
vaardigheid eigen hebben gemaakt, of we dat van anderen gehoord of
afgekeken hebben?). Duidelijk is: wij weten hoe te handelen! Daartoe
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gaan we in de tuin of de weilanden op zoek naar een ijzeren (hoek)paal
waarin gaten geboord zijn met een doorsnee van 4 à 5 millimeter. Door
de gaten wordt de draad getrokken om het weiland af te rasteren. Onze
voorkeur gaat uit naar een afgebroken draad zodat het gaatje in de
weidepaal open is om daar de kogel met huls in te steken. Vervolgens
de huls enkele malen flink naar rechts en links wrikken. Et voilà! De
kogel komt vrij uit de huls en het buskruit kan in een pot gedaan worden .
Een dergelijke actie is in luttele tellen voltooid. Het buskruit dat we uit de
hulzen halen in de vorm van lange staafjes vinden we minder geschikt;
maar de vele kleine flintertjes, dat is het materiaal dat we zoeken. Als we
er voldoende van verzameld hebben gaan we op zoek naar een
waterbak voor het vee. Op de rand wordt het buskruit uitgestrooid als
een lint, liefst de hele waterbak rond. Eén enkele lucifer en er volgt een
spetterend spoor van
vuurwerk zoals we dat nu
van Nieuwjaar kennen.
Om meer buskruit bij
elkaar te krijgen zijn we op
een gegeven moment
overgestapt op
mitrailleurkogels. Die zijn
véél groter dan ‘gewone’
geweerkogels. Eén
moeilijkheid: de kop van
die kogel is veel dikker en
past niet in de nauwe
opening van 5 millimeter in
de weidepalen met
gaatjes. Dus, wij op zoek
naar andere
mogelijkheden om die
grote kogel los te krijgen
uit de stevige huls. De
ellende van de oorlog is
ons welgezind. Het
betonnen rijwielpad langs
de Baan (de oude Rijksweg) is door het verkeer met vrachtwagens maar
vooral tanks helemaal kapot gereden tot stukken van wisselende grootte,
soms kleine maar ook hele grote platen (vergelijkbaar met schollen ijs in
een strenge winter die tegen een dijk opkruien). In onze ijver om ook de
kop uit de mitrailleurkogel te krijgen hebben we na enig geëxperimenteer
ontdekt hoe dat te doen: zoek naar een grote plaat beton van het
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rijwielpad, liefst horizontaal gelegen, om vervolgens de hele kogel met
volle kracht op het beton te gooien. Na een tiental ‘werpoefeningen’ is de
kogel wel zó ver los dat hij met enig trekken uit de huls verwijderd kan
worden. En dat is dan gelijk een flinke hoeveelheid buskruit!
Zo hebben we op een middag ter hoogte van de huidige ingang van het
vliegveld MAA aan de westzijde van de Rijksweg flink ‘gewerkt’. De
noeste arbeid levert ons een conservenblik op van een liter tot de rand
gevuld met buskruit. Opgewekt lopen we richting ouderlijk weiland aan
de Schonen Steynweg via een steegje dwars tussen de weilanden door.
Na 80 meter steegje, net als we onder de puntdraad door willen kruipen,
komen we Paul Ramakers (zaliger) van aan de Rijksweg tegen. Paul is
al een grote knul, destijds omstreeks twintig jaar oud. Broer Piet draagt
het blik vol buskruit strak tegen zich aan en probeert onderwijl die hand
met blik snel in de hoge meidoornen haag weg te drukken. Tevergeefs.
Paul moet intuïtief aangevoeld hebben dat met dit jonge driemanschap
iets niet in de haak is. Vlakbij ons volgt zijn vraag: “En jonges, wat höb
gèr bie uch?” Gelijk grijpt hij naar de pot met buskruit, ziet wat hij in
handen heeft en zonder verdere toelichting wordt ons de oogst aan
buskruit afgenomen. In onze jeugd hebben we nog lange tijd kif gevoeld
ten opzichte van Paul van Sjo. We hadden net een héél grote
drinkwaterbak in gedachten, een rechthoekige van een bij twee meter.
Dáár hadden we over de rand heel wat buskruit kunnen uitstrooien!
Met de geledigde geweerkogels wilde ik zelf ook wel eens
experimenteren. Eén keer vlak voor het eten heb ik enkele lege hulzen
mét slaghoedje in een vuurtje gegooid dat ik bij ons op het erf onder de
notenboom had gemaakt. Vervolgens ben ik zelf in dekking gegaan
achter die notenboom, een stevig exemplaar. Het duurde enkele minuten
voordat de slaghoedjes met een kort maar krachtig ‘tèk’ eruit vlogen. Dat
was toch minder spectaculair dan het spetterend buskruit op de rand van
een waterbak.
We zijn die eerste dagen van de bevrijding met veel geluk goed
doorgekomen en dus heb ik mijn verhaal met tien vingers aan het papier
kunnen toevertrouwen; iets dat niet iedere jongen uit die tijd kan
navertellen.
Paul Notten
Reacties: paulnotten@hetnet.nl
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LANDSCHAP ROND WATERVAL
Deel 9 Trichterstraat richting Maastricht
Inleiding
Over de Wijngaardsberg loopt de Trichterstraat, waarvan wel beweerd
wordt dat deze ooit deel heeft uitgemaakt van het Romeinse wegennet.
Dat is echter (nog) nooit aangetoond. Wel is het zo dat in de buurt van
die weg een Romeins huis heeft gelegen, Villa Berghemmerveld. (Zie
deel 7) Daar waar de Trichterstraat in zuidelijke richting overgaat in het
Trichtervoetpad liggen ook de terrassen van een oude wijngaard, die
mogelijk terug gaat tot de Romeinse tijd. (Zie deel 8) Maar na de
Romeinse tijd zijn Romeinse nederzettingen op de plateaus verlaten en
zijn de plateaus dichtgegroeid met bos. Romeinse wegen zullen voor
een (groot) deel vervallen zijn. Een niet meer gebruikte weg kan binnen
enkele tientallen jaren dichtgegroeid zijn. De aangetoonde stukjes tracé
van de Via Belgica in de omgeving van Meerssen (in Houthem en bij de
Kanjel bij de Meerssenderweg) liggen op een plaats waar nu geen weg
is, maar dat is in het dal, waar erosiemateriaal de weg heeft overspoeld.
De Trichterstraat is in ieder geval wel een onderdeel van een oude weg
naar Maastricht. Hoe die weg verder naar het zuidwesten richting
Maastricht liep komt in dit deel aan de orde. Het tracé naar het
noordoosten wordt in het volgende deel (Deel 10) besproken.
Namen van wegen kunnen veranderen in de loop van de tijd en wegen
kunnen vervallen. We gaan het tracé waarvan de Trichterstraat
onderdeel uitmaakt proberen te volgen. Daarvoor maken we onder
andere gebruik van de volgende bronnen.
 Ferrariskaart van 1777, (slechts een deel van Zuid-Limburg), hierna
aangeduid met 1777
 Tranchotkaart van 1803-1820, hierna aangeduid met 1803
 Kadastrale kaart van 1811-1832, hierna aangeduid met 1811
 Topografische kaart van 1837-1844, hierna aangeduid met 1837
 Gemeente Ulestraten, Plan der openbare wegen en voetpaden van
1897, hierna aangeduid met 1897
De oudste gedetailleerde kaarten zijn van begin 1800. Het landschap is
vele eeuwen daarvoor niet of nauwelijks veranderd. Daarom mogen we
er van uitgaan dat het wegenpatroon op die kaarten veel zegt over het
wegenpatroon in de eeuwen daarvoor.
De huidige Trichterstraat op de Wijngaardsberg heette in 1897
Trichterweg en in 1811 Den Trichter Weg. Dat deze wegen deel
uitmaakten van een zeer oud wegenpatroon kan worden opgemaakt uit
de benaming zelf. De naam Tricht werd voor 1500 gebruikt voor (het
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huidige) Maastricht. Wegen met de naam Tricht bestonden dus al voor
1500.

De helling van de Wijngaardsberg
Als we de Trichterstraat op de Wijngaardsberg volgen richting Maastricht
dan wordt het een onverhard pad tussen de muur van de
Wijngaardsberghof en de huidige wijngaard. Aangekomen in het bos
splitst het pad zich. Het pad rechts is oud. Het pad links is nieuwer en is
niet aanwezig op de kaart van 1897 of eerdere kaarten en vormde dus
geen onderdeel van de oude route naar Maastricht. Het pad rechts heet
nu Trichtervoetpad, ook al in 1897. Op de kaart uit 1811 staat
“Sentier”(Frans voor voetpad of smalle weg). Dat was te voet en te paard
de kortste weg naar Maastricht. Deze sluit beneden inderdaad ook direct
aan op de holle weg naar Meerssen en daarmee naar Maastricht. In het
bos zijn veel groeves, groot en klein. Mede daarom is het tracé van het
Trichtervoetpad in de loop van de tijd waarschijnlijk in zuidelijke richting
verplaats.
Het eerste stuk van het Trichtervoetpad in het bos, waar de helling nog
beperkt is, heeft het karakter van een van oorsprong wat bredere holle
weg, waar ook voertuigen gebruik van konden maken. In het bos gaat
schuin naar links een dichtgegroeide holle weg die op de kaart van 1897
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staat aangegeven als Fox Bergsteeg. (De wei waar die beneden door
loopt wordt Foxberg (vossenberg) genoemd.) De weg staat ook op de
kaart van 1811, maar zonder naam en is gewoon de voortzetting van
Den Trichter Weg. Afdalend maakt de weg in het bos een haakse bocht
naar links, kruist het huidige voetpad aan de bosrand, gaat het bos uit,
tussen huidige weilanden door. (In de volksmond wordt deze weg
Kroddelsteeg of Kroddelegats genoemd; kroddel is dialectnaam voor een
amfibie, de pad). In de wei volgt een haakse bocht naar rechts door het
huidige weiland, onderaan weer door het bos naar de huidige harde weg.
Vandaar kan men via de huidige harde weg naar de holle weg naar
Meerssen en dan door naar Maastricht.
De Fox Bergsteeg (Kroddelsteeg) was zo breed dat die met paard en
wagen gebruikt kon worden. Men kon vroeger dus op twee manieren de
steile helling van de Wijngaardsberg overbruggen: de kortste route via
Trichtervoetpad en de slingerende weg met paard en wagen. Deze
laatste weg is vervallen. Het bovenste stuk van deze weg in het bos is
waarschijnlijk in de eerste helft van de vorige eeuw in onbruik geraakt.
Nieuw pad aan rand van bos
Het nieuwe pad dat boven aan de rand van het bos loopt en onder naar
rechts draait is na het kruisen van de voormalige Fox Bergsteeg
(Kroddelsteeg) duidelijk een nieuw pad dat niet uitgesleten is. Het stuk
boven de kruising met de Fox Bergsteeg (Kroddelsteeg) is waarschijnlijk
in de eerste helft van de vorige eeuw ontstaan en liep waarschijnlijk tot
ongeveer 1970 via de Kroddelsteeg door het weiland naar beneden.
Waarschijnlijk rond 1970 is het laatste stuk door het weiland vervallen als
weg en is een nieuw pad door het bos naar beneden aangelegd, dwars
over de terrassen van de oude wijngaard.
Het bovenste stuk van het pad langs de bosrand is opvallend diep
uitgesleten, terwijl dat pad mogelijk maar 100 jaar oud is. In het bovenste
deel ligt rechts onder de afrastering van de wei een hoge rand. Dit doet
denken aan een landweer, een verdedigingswerk bestaande uit greppel
met daarnaast een verhoging, waarop een haag stond. Het is maar een
kort stuk en kan moeilijk gezien worden als verdediginglijn van een oude
grens.
Van Wijngaardsberg naar Meerssen
Daar waar het Trichtervoetpad uit het bos komt gaat de route aan de
overkant van de harde weg verder. Deze onverharde weg kruist de
Watervalderbeek en wordt een holle weg, de Watervalweg
(Meersenderweg in 1897 en Chemin de Meerssen in 1811). Na de
kruising met de Visweg krijgt die de naam Molenweg. Deze weg gaat
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inderdaad in de richting van de Grote Molen. Deze route komt ook langs
Villa Herkenberg en zou in de Romeinse tijd al bestaan kunnen hebben.
Voor de route naar Maastricht kon men in 1803 na de Watervalweg, bij
aankomst op de Visweg schuin naar rechts via een pad diagonaal over
het veld. De hoofdroute maakt een hoek naar rechts (nu Visweg) en dan
links naar Vogelzang. Dat is plaatselijk ook een holle weg en dus oud.
Daarna kan men via Kuileneindestraat en centrum van Meerssen naar
Maastricht of eventueel in de Romeinse tijd naar de Via Belgica.
Tot slot
Gebouwen verdwijnen over het algemeen binnen een paar eeuwen door
verval of verwoesting. Wegen en paden kunnen veel ouder zijn: vele
honderden jaren en soms wel duizenden jaren. Het zijn zeer oude
sporen van menselijke activiteiten in het landschap. Zo is de
Trichterstraat over de Wijngaardsberg ook zeer oud en misschien wel
van Romeinse oorsprong. Hier is beschreven hoe het traject naar het
zuiden, richting Maastricht, loopt. In het volgende deel gaan we het tracé
in de andere richting verkennen. Wat is het begin- of eindpunt van de
Trichterstraat?
Met dank aan Coen Eggen voor zijn commentaar.
Wim Derks en André Ament
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MIENE KWALLEF (voorjaar 2017) aflevering 16
Het is superlekker, een winterslaapje. Als je dan weer opgemonterd
naar het voorjaar uitziet, naar de nog wachtende kwallef, dan gaan
de handen jeuken. Niet alles kan al. De langer wordende dagen,
soms nog te koud, soms nog te nat, maakt dat onze groene vingers
al in gekromde houding komen. Plantplan is gereed en het
zaadgoed is besteld. OK, we gaan bijna beginnen.
Deze keer schrijf ik over groenbemesting. Al langer wilde ik iets
schrijven over spruitjes. Ook heb ik weer een kwallever in ons dorp
bezocht. Veel leesplezier.
Groenbemesting
Deze keer werd ik geïnspireerd door een artikel over dit onderwerp in het
blad Seizoenen van Velt van januari 2017. Veel informatie vind ik in het
Handboek Ecologisch Tuinieren en ook Wikipedia helpt.
Feitelijk heeft groenbemesting niet het doel dat het vruchten gaat
opleveren. De opbrengst komt niet op je bord maar komt ten goede aan
de bodem. Als de plant afsterft is de volgende bewerking ploegen of
mulchen. Het percentage organische stof en gehalte aan kalium en
stikstof in de bodem wordt verhoogd. Organische stof wordt vooral
omgezet in humus. We weten dat het gehalte aan humus en stikstof
nodig is voor alles wat groeit en bloeit. Groenbemesters leveren
ongeveer 20% van de behoefte aan voedingsstoffen. Compost brengt
natuurlijk het meeste (ook mineralen) terug in de grond.
Bedenk dat alles wat je uit de grond haalt (oogst) er eens weer in
terug moet.
Groenbemesten helpt om het uitspoelen (erosie) van grond te
voorkomen en heet dan ‘vanggewas’. In Zuid Limburgse hellingen wordt
dit veelvuldig toegepast. Groenbemesters helpen de bodemstructuur te
verbeteren. De bodem verkruimelt door een sterk wortelstelsel. Het
regenwater vindt makkelijker een weg in de bodem. De bedekte grond
plempt niet dicht door stevige regen en droogt mooier op. De
grondbewerking kan eerder beginnen.
De meeste groenbemesters zijn vorstgevoelig, verwelken en verworden
tot mulchlaag. De groenbemester wordt vaak net voor of na de vorst
gemaaid of geklepeld. Bij het omwoelen van de grond vermengt deze
met de achtergebleven voedingsstoffen, vooral stikstof, kalium,
magnesium, calcium en fosfaten. Luzerne haalt met de diepe worteltjes
voedingsstoffen als fosfor uit de diepere grondlagen naar boven.
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En waarom ik het vooral toepas, is dat de braakliggende grond bedekt
blijft. Dan krijgen de onkruiden weinig kans. Een volgend seizoen wordt
dan de groenbemester gerooid en is het perceel nagenoeg gereed voor
de volgende teelt. De resten van de groenbemester gaan op de
composthoop.
Groenbemesters zijn er in 3
plantenfamilies: de grassen, de
kruisbloemigen en de
vlinderbloemigen.
Bij de vlinderbloemigen zijn de
klavers, wikke, luzerne, erwten
en de lupines de
belangrijksten.
Vlinderbloemigen bedekken de
grond minder, maar brengen
stikstof in de bodem.
Grassen hebben een stugger
wortelstelsel en brengen veel
organische stof in de grond en
vormen na vertering vooral
humus.
Kruisbloemigen en vlinderbloemigen hebben diepe
penwortels, waardoor het
regenwater beter wegsijpelt.
Vlinderbloemigen en peulvruchten zijn familie. Kruisbloemigen (o.a. mosterdzaad) zijn weer familie
van de koolsoorten. Het is daarom nodig om groenbemesting in het
teeltplan / wisselteelt te plannen.
Voor bodemontsmetting zijn er weer andere gewassen beschikbaar. Zo
is bekend dat afrikaantjes de aaltjes vernietigen. Oost-Indische kers en
goudsbloemen hebben ook ontsmettende werking.
Mijn voorkeur gaat uit naar Phacelia. Dit gewas, afkomstig uit Californië,
is oorspronkelijk een sier- en bijenplant. Zij heeft weinig verwantschap
met andere gewassen en past zonder complicaties in de wisselteelt. Het
gewas wordt niet al te hoog en bedekt de grond goed. Ik zaai het na de
oogst van de vroege aardappelen. Dan komt het nog tot bloei en is dus
ook goed voor de bijen en de vlinders. Het geslonken blad heeft nog
restwaarde voor de composthoop. Het is gewoon een vriendelijk gewas
in alle opzichten.
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En toen over de spruitjes.
Iedereen begrijpt dat spruitjes bij uitstek wintergroente zijn. De oorsprong
ligt in het Middellandse Zee-gebied, duizenden jaren geleden. In de
middeleeuwen belandde de spruit in Noord-Europa. Een teler uit St.
Gilles bij Brussel maakte veel werk van de ontwikkeling van het spruitje
dat de naam “Brussels Sprouts” meekreeg. In Nederland worden
spruiten als vollegronds groente geteeld, vooral in Zuid-Holland. In de
landbouw wordt al in augustus geoogst, maar de oogst kan ook nog in
maart plaatsvinden. Bij machinale oogst is het noodzakelijk dat de
spruitjes gelijktijdig over de hele stam oogstrijp zijn. De spruitjes in onze
groentetuinen groeien van beneden naar boven en kunnen zogenaamd
doorgeplukt worden. Zo is de plant lang productief. En daarna eindigt de
stronk opgehangen in de kippenren.
De echte spruiteneter zal pas oogsten na de eerste nachtvorst. Spruiten
zijn dan zoeter, omdat het zetmeel bij vorst wordt omgezet in suikers. De
planten kunnen vorst goed verdragen, tot wel - 15°.
Kinderen eten (vooral aten) niet graag spruitjes. Het komt omdat men de
spruitjes te lang kookt. Hierdoor ontstaat een “zwaardere” smaak en een
onaangename spruitjeslucht (zwavelverbinding) in de keuken. Hou het
bij beetgaar (6-8 minuten koken) en zorg voor een kleurrijker gerecht.
Spruitjes worden dan een feestje. Kinderen zullen dit waarderen.
Spruitjes zijn, als elke groente, gezond. Zij brengen veel vitamine C; in
de winter van belang. En zij bevatten veel glucocyanaten, die kankers
tegengaan. Groenten zijn altijd al goed voor koolhydraten, eiwitten,
calcium en ijzer.
De teelt van spruitjes is niet moeilijk. Er zijn meerdere rassen, ook rode
spruitjes. Sommige zijn beter voor de najaarsteelt, ander meer voor de
winterteelt. Ik hou het op ‘spruitjes horen bij de winter’. De plantjes
worden in juni uitgeplant, op ruime afstand (60 x 60 cm). Het gaat er om
dat de spruitjes mooie vaste bolletjes vormen in de plantoksels. De
grond moet vocht vasthouden maar mag niet kletsnat zijn. Mulchen is
daarvoor handig. Net als kolen zijn spruitjesplanten veelvraten en
verlangen een goede bemesting. Stikstof is niet gewenst, dan krijg je
veel blad en weinig spruit.
Losse spruitjes groeien vooral onderlangs, zijn net als de koppen lekker
in stamppot en al vroeg te oogsten. Men onthoofdt de spruitenplant in
oktober om de groei van de bovenste spruiten te bevorderen en tevens
om het los-groeien te remmen. Het laagste blad wordt afgeritst om
rotting onderlangs te voorkomen, bladrui.
In het najaar kan de plant, net als andere koolsoorten, last hebben van
rupsen. Een ecologisch tuinder zal niet sproeien. De oplossing is om
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elke dag de planten na te lopen en de zichtbare rupsen te verwijderen.
Gewoon een weekje volhouden en de planten zijn weer schoon.
Recepten met spruitjes.
Bedenk dat spruitjes het lekkerst zijn, als ze beetgaar gekookt of
gestoomd zijn. Dan ontstaat nauwelijks zwaveldamp.

Spruitjesschotel:
De spruitjes beetgaar koken. Selecteer enkele kleine rode aardappeltjes.
Liefst roseval of raja. De aardappeltjes, niet schillen en ook net gaar.
Dan nog een rode ui in ringetjes snijden. Neem een ovenschaal, vet
deze licht in en meng de spruitjes en de aardappeltjes. Bestrooi de laag
met de uienringen en leg hierover magere spekreepjes. Zet de
ovenschaal in de oven en laat deze warmen tot het spek er enigszins
gebakken uitziet.
Laat het smaken.
Op bezoek bij …..
Het is altijd bijzonder om weer een volgende groentetuinliefhebber (ik
zeg liever kwallever) te benaderen voor een bezoek en praatje over de

36

kwallef. Nu ben ik te gast bij Dionne van der Kraats aan de Dorpstraat,
wonend in het vroegere huis van Math Jennekens.
Ze heeft het tuinieren van thuis meegekregen. Haar vader en grootvader
hadden een moestuin. Ze kwam er wel, maar er in werken deed ze
nauwelijks.
Achter haar woning ligt een aardig lapje grond. Hier werden al dahlia’s
en junkerkes geteeld. Eigenlijk was dat al genoeg voor een jong
gezinnetje. Edoch… Het gebeurde eigenlijk een beetje onverwacht,
enkele jaartjes geleden. Tijdens een vakantie in Denemarken kocht
Dionne een partijtje pootaardappelen, ‘jutlanders’.
Terug thuis, bleek dat er maar liefst 5 kg in de zak zaten en ze waren
bovendien nogal klein. Het aardappelperceel zou dus best wel enige
omvang verlangen. En zo begon zij haar kwallef. Het hele gezin werd
nieuwsgierig naar de groei en de oogst. De opbrengst was behoorlijk en
de smaak beviel goed. Het volgende jaar werden uit de eerdere oogst
een partij poters geselecteerd en nog enkele andere rassen bijgekocht.
Al twee seizoenen eigen aardappelen en dan kun je er niet meer zonder.
Het ging dus door. De wisselteelt bepaalde verder de omvang van de
kwallef. Het perceel is ongeveer 5 meter breed en 27 meter lang. Dat is
best groot. Bij het teeltklaar maken weet husband Berny raad. Ze
hebben een tractortje met frees en dan is het zwaarste werk al ongeveer
geregeld. Zo langzaam aan worden ook groenten geteeld. Nu al enkele
koolsoorten, vooral boerenkool en prei. Leuk dat het zo onbedoeld en
spontaan groeide. Hun pony’s leveren de
mest. De cirkel werd al helemaal rond.
Dat kwallevers van elkaar kunnen leren is
genoeg reden om te keuvelen. Komend
jaar komen er op mijn aanraden wat
nieuwe groenten bij. En voor mij was de
voorjaarsmarkt in Maaseik nieuw, dit jaar
op 22 maart. Dionne kocht er Asterixpootaardappelen, een fijne fritesaardappel. Ik ga zeker eens neuzen.
Dionne vindt haar kwallef op dit winterse
moment niet toonbaar. Begrijpelijk, maar
deze acceptatie komt nog wel. Er staat
nog enige prei en boerenkool. De kwallef
leeft toch altijd een beetje door in de
winter. Dionne heeft de smaak te pakken en het smaakt goed, sjiek.
Veel groe(n)ten, Henk Urlings.
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OPERATIE STEENBREEK: ook toe te passen in Ulestraten
en Meerssen?
Eigen definitie van Operatie Steenbreek:
Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te
enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van
verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan
de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen
in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.
Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen.
Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin
vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun
buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke
oppervlakte in bezit is van particulieren
Op zich is niks mis met deze Operatie Steenbreek (OS), is zelfs toe te
juichen, maar er zit een addertje onder het gras. In een verdere uitleg
m.b.t. de definitie van de OS staat de volgende zin:
Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het
aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de
bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot
overbelasting van het riool.
Ook dit is waar, overbelasting van ons rioolsysteem zorgt regelmatig
voor problemen, denk hierbij aan wateroverlast en riooloverstortingen,
vooral dit laatste is funest voor onze schone beken.
Zand- en kleigronden
De bodem van bewoond Nederland bestaat voor het grootste gedeelte
uit zandgronden, al of niet opgespoten. Als je op een zandgrond woont is
het vrij gemakkelijk om het regenwater te laten inzakken (inzijgen) in de
bodem. Dit gaat eigenlijk vanzelf als je de bodem niet met stenen bedekt
hebt.
Een ander verhaal wordt het als je op een kleibodem woont: het
regenwater dringt dan niet spontaan dieper de bodem in, maar verzamelt
zich vooral in de bovenste lagen van de bodem, waardoor het
grondwaterpeil in de meeste gevallen gaat stijgen. Hierdoor ontstaan
twee problemen: het gestegen grondwater kan huizen binnendringen en
de toplaag is verzadigd met water en kan dientengevolge geen water
meer opnemen.
De bodem van Meerssen bestaat hoofdzakelijk uit rivierslib in de lager
gelegen delen, terwijl de hogere delen bedekt zijn met een lösslaag,
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m.a.w. de bodem van het bewoonde deel van de gemeente Meerssen
bestaat uit klei en niet uit zand. Hierbij komt nog dat in de woonkern
Ulestraten op veel plaatsen de z.g. Boomse klei dicht onder het maaiveld
aanwezig is. Deze Boomse klei is een zeer fijne (vette) zeeklei en is op
de meeste plaatsen absoluut ondoordringbaar voor water en kan daar
dus geen water opnemen of doorlaten. Als je dus op een dergelijke plek
woont moet je zorgen dat het regenwater zo snel mogelijk wordt
afgevoerd naar een lager gelegen punt.
Ook de bodem gevormd door Maasslib kan plaatselijk voor dezelfde
problemen zorgen. De bodem van het Julianakanaal is destijds
waterdicht gemaakt met Maasslib dat in Geulle-beneden werd
afgegraven!
Conclusie:
A) - De Operatie
Steenbreek is voor wat
betreft de regenwaterhuishouding in het
algemeen goed
uitvoerbaar op de
zandgronden. Op de
kleigronden is de
Operatie Steenbreek
niet zonder meer
toepasbaar en moet er
individueel maatwerk
worden geleverd. Deze conclusie wordt nog eens onderstreept door het
feit dat tijdens de hoosbui van 23 juni 2016 het regenwater dat viel op de
(onverharde!) Wijngaardsberg grotendeels niet door de löss werd
opgenomen, maar massaal de semi-verharde weg afstroomde en er vele
(20!) vrachtwagens kiezel nodig waren om de weg weer op te vullen (zie
bovenstaande foto).
B) - Zonder dure investeringen zal de op kleigrond wonende particulier in
het algemeen weinig invloed hebben op de regenwaterhuishouding en
zal hier dus de overheid maatregelen moeten treffen om wateroverlast
en riooloverstortingen te voorkomen.
Wim Ghijsen
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VALKENKAST GERENOVEERD EN HERPLAATST
Valkenkasten vragen enig periodiek onderhoud. Na een broedsel
ligt op de bodem van de kast een dikke laag vogelpoepjes, aaneen
geklonterd tot een dikke laag stront met een doordringende
ammoniakgeur. De jonge torenvalkjes hebben blijkbaar niet de
beste neus want de stank in de kast is vrij stevig, om het
voorzichtig uit te drukken.
Zo’n kast is natuurlijk geen gemakkelijk onderhoudsobject: op een paal
van vier, vijf meter boven het landschap. Daarom hebben we de laatste
valkenkast scharnierend gemaakt, zodat die omlaag gelaten kan worden.
Maar nee, de kast heeft het niet gehaald! Bij een stormachtige wind in
november vorig jaar is de valkenkast naar beneden ‘gekukeld’ (op de
plaats van hechting aan de dragende paal was een stuk van de
meubelplaat los gewrikt).

Inmiddels heb ik in samenwerking met vogeldeskundige Jacques
Ummels uit Geulle aardig wat ervaring opgedaan met het broedhok voor
torenvalken. De eerste kast hebben we omstreeks 1975 in de top van
een legipont perenboom geplaatst toen weiland Kester nog vol bomen
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stond. Inmiddels zijn we aan de vierde of vijfde generatie kast toe. Na de
kap van de fruitbomen zijn we overgeschakeld op het huidige paalmodel
dat ons geen windeieren heeft gelegd. De kast is al die jaren bewoond
geweest en heeft in 2012 zelfs een legsel van zes uitgevlogen
torenvalken opgeleverd. Ik heb een foto met een drietal jonge
torenvalken in een hoek van weiland Claus op zestig meter afstand van
de torenvalkenkast. Duidelijk is te zien dat de weidepalen een uitgekiend
aanvliegpunt zijn voor startende jonge valkjes.
Deze keer heb ik het herstel van de torenvalkenkast toevertrouwd aan
Bart Stoops, een ervaren timmerman uit Geverik. Het houtwerk aan de
achterzijde van de kast is vernieuwd. Aan de bovenkant is de kast
afgedekt met rubberroïd dakbedekking. We zullen maar zeggen: conform
de regels voor de betere huisvesting van torenvalken. Bij de
voorbereidende werkzaamheden tot plaatsing van de kast heeft Jacques
aan de achterzijde van de kast nog een regelwerk van metalen strippen
aangebracht waardoor die veel steviger verankerd kan worden aan de
dragende keper.
Door alle toegevoegde verbeteringen was de valkenkast wel wat zwaar
geworden en hebben we uiteindelijk de hulp moeten inroepen van
Ronald, een buurtbewoner, met een bovengemiddeld spierstelsel. De
valkenkast prijkt nu weer pontificaal
boven het weidelandschap en is voor
ons beter zichtbaar omdat we een nabije
eik flink opgesnoeid hebben. Die actie tot
herplaatsing van de kast werd door een
van de torenalken met veel
enthousiasme ontvangen. Want, terwijl
de boomzager al ‘sjravelend’ in de eik
klom vloog één torenvalk in sierlijke
vlucht de kast in. En hij/zij zag dat het
goed was..…
Paul Notten
paulnotten@hetnet.nl
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Natuurgidsenopleiding Regio Maas & Mergelland
Dit jaar start een nieuwe Natuurgidsenopleiding (NGO) in het CNMEgebouw én home van IVN Maastricht aan de Drabbelstraat 7 te
Maastricht. De cursus zal op 4 september 2017 van start gaan. De
cursus leidt mensen op die aan de slag willen met publiekgerichte
activiteiten bij een natuur- en milieuorganisatie. Deze cursus loopt
door tot mei 2019.
Inhoud van de opleiding
De opleiding bestaat uit zo'n 45 bijeenkomsten waarvan de helft buiten
wordt gegeven. Onderwerpen zijn o.a. planten en bodem, dieren,
ecologie, landschap en duurzaamheid. Daarnaast wordt cursisten
handvatten gegeven om activiteiten voor jong en oud te organiseren en
uit te voeren. Hierbij worden er diverse vaardigheden aangeleerd.
Locatie en tijdstip
De binnenlessen worden gegeven in de Natuurtuinen Jekerdal aan de
Drabbelstraat 7 te Maastricht. De buitenlessen en excursies vinden op
diverse plekken in Zuid-Limburg plaats. De cursustijden zijn maandagavond van 19.30 - 22.00 uur en zaterdagochtend tussen 09.30 en 13.00
uur. Per maand zijn er 2 tot 3 bijeenkomsten.
Cursuskosten
IVN-leden betalen € 300,-, overige deelnemers € 350,- (inclusief 2 jaar
IVN-lidmaatschap). Inclusief een NGO-map die ook digitaal beschikbaar
is. Nieuwe natuurgidsen die actief worden bij IVN-Ulestraten krijgen de
helft van het cursusgeld terug.
Informatie
Bel (043-3219941) of mail met John Steijns (steijns@cnme.nl) van het
CNME of neem contact op met IVN-Ulestraten: Wim Derks 043 364
3740, wimelsderks@hotmail.com. Meer informatie over de inhoud van de
cursus is o.a. te vinden in een brochure op de website van het CNME
(www.cnme.nl) en van het IVN (www.ivn.nl/cursussen).
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ACTIVITEITEN
Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com
ACTIVITEITEN

Deze duren (ruim) 2 uur

Woensdag 22 maart: Boomfeestdag “Bomen verbinden”
Zondag 26 maart: Wandeling over het Geuleiland bij Meerssen o.l.v.
Fred Erkenbosch (fred.erkenbo@gmail.com 043 364 4647). Vertrek:
14:00 uur station Meerssen
Woensdag 5 april: “Vogels in de tuin” o.l.v. Bert Merk
(hj_merk@hotmail.com 043 364 4339). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zondag 9 april: Ommetje Waterval o.l.v. André Ament
(andreament47@gmail.com 043 364 4080). Vertrek 14:00 uur P
Waterval 13
Maandag 24 april: eerste les van cursus natuurlijk tuinieren van IVNMeerssen
Woensdag 3 mei: Bezoek aan arboretum Paul en Riekie Notten o.l.v.
Els en Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740). Vertrek:
19:15 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat); 19:30 uur Bospad 7,
Moorveld
Zondag 11 juni: Wandeling Rivierpark Maasvallei o.l.v. Els en Wim
Derks (wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740) van programma IVNMeerssen. Vertrek 13.30 uur P station Meerssen; 14.00 uur Itteren
Geneinde P Kanjel

Woensdag 21 juni: Late avondwandeling, vuurvliegjes o.l.v. Els en Wim
Derks (wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740). Vertrek: 21:00 uur
achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Vrijdag 23 juni: Late avondwandeling, vuurvliegjes; speciaal ook voor
kinderen o.l.v. Els en Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com 043 364
43

3740). Vertrek: 21:00 uur P Waterval 13; uiterlijk 23:00 uur daar weer
terug.
Zondag 2 juli: Open dag Kwallef Vliek, 10:00-17:00 uur. Jo Frenken
(jo.frenken@home.nl, 043 364 4975)

ACTIVITEITEN JEUGDGROEP
Tweede zaterdag van de maand
Van 9:30 tot 12:00 uur tenzij anders vermeld.
Voorlopig starten de bijeenkomsten vanuit de
Proostenkelder rechts achter de Basiliek in
Meerssen tenzij anders is aangegeven.
- Jeanne Lam, thijslam@hetnet.nl 043
3649012
- Marie-José Steijns, josesteijns@ziggo.nl 045
4041639

2017
11 maart: Natuur en milieu rond de IVN-hut m.m.v. Leo Voragen en
Cheyenne Bex
8 april: Vogels spotten m.m.v. de vogelwerkgroep Leo Kurvers
13 mei: Mergel bewerken m.m.v. Jack Savelberg
10 juni Afsluiting seizoen, verrassing
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad
André Ament
Tel: 043-3644080; Email: andreament47@gmail.com
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Wim Derks
Tel: 043-3643740; Email: wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Jeugd
Marie-Jose Steyns-Kurvers
Tel: 045 4041639; Email: josesteijns@ziggo.nl
Werkgroep Kwallef
Jo Frenken
Tel: 043-3644975; Email: jofrenken@home.nl
Werkgroep Vliekerbos
Fred Erkenbosch
Tel: 043-3644647; Email: frederkenbo@gmail.com
Werkgroep Planten
Sjo Meels
Tel: 043-8501844; Email: jmeels@home.nl
Werkgroep Publicaties
Leon Schoenmakers
Tel: 043-3643619; Email: lcagschoenmakers@gmail.com
Werkgroep Vogels
Bert Merk
Tel: 043-3644339; Email: hj_merk@hotmail.com
Werkgroep Wandelingen & Excursies Wim Derks
Tel: 043-3643740; Email: wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Zoogdieren
Wim Ghijsen
Tel: 043-3644976; Email: wimghijsen@gmail.com
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Groene Brigade Provincie Limburg
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied. De Groene Brigade ziet
toe op de kwaliteit van het Limburgse buitengebied. Het accent van de
activiteiten ligt op het gebied van het strafrecht (opsporing).Bij zowel
telefonische als e-mail melding kunt u vragen om geheimhouding.
E-mail: groenebrigade@prvlimburg.nl
Gerrit Lenting 06-21836029 of g.lenting@prvlimburg.nl
Miel Lemaire 06-21584993 of ec.lemaire@prvlimburg.nl
Meldingen Openbare Ruimte Meerssen
Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met
klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen,
groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast
jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke.
Per e-mail: info@meerssen.nl
Telefoon: 14 043
Bezoekadres: Klant Contact Centrum (KCC): Markt 50, Meerssen
Buiten kantooruren (alleen in dringende gevallen): 043-3661888
Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis: 0800-0341
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte.
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg 043 3652020
Klachten kunnen ook gemeld worden via https://www.kicl.nl/index.php
Dierenambulance Zuidwest-Limburg: 043–3520454
Dode of gewonde dassen, ook bij verstoringen van dassenburchten:
Wim Ghijsen 043-3644976, E-mail: wim.ghijsen@gmail.com
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS
- Deelname aan IVN – activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.
- Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
- Vertrektijden worden stipt gevolgd.
- Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
- Denk aan aangepast schoeisel, kleding etc.
- Liever geen honden bij onze buitenactiviteiten.
- Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Meer activiteiten informatie
Wilt u meer informatie over een activiteit, kijk dan op onze internetsite
http://ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen, coördinatoren of bestuursleden.
U kunt zich ook opgeven bij Andre Ament (andreament47@gmail.com)
voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Enkele dagen voor de activiteit
ontvangt u dan een herinnering, met de meest recente informatie over de
geplande activiteit.
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