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VAN DE BESTUURSTAFEL
Els Carboex
Op 21 mei 2017 is Els Carboex overleden. Zij had al een bepaalde
leeftijd en was al enige tijd ziek, maar dan nog wordt het als een zeer
droevig afscheid ervaren. Nadat zij in 1983 lid was geworden van IVNUlestraten heeft zij een duidelijke positieve rol vervuld, waarvoor wij haar
dankbaar zijn. Zij is ook een tijd penningmeester geweest en leverde een
actieve bijdrage aan de verenigingsavonden, bijvoorbeeld bij de
koffievoorziening en voorheen ook bij de andere drank. De gezelligheid
werd mede door haar gevormd.
Ledenenquête
In deze Haamsjeut staat een verslag van een enquête onder de leden
van IVN-Ulestraten. Het beeld is positief, een aantal zaken kunnen
onveranderd blijven, maar er komen ook punten uit waar het bestuur de
komende tijd mee aan de slag gaat om IVN toekomstbestendig te
maken. Een belangrijk punt is de werving van leden beneden de
pensioengerechtigde leeftijd. Dat nemen we mee als belangrijk
onderwerp. Als iemand nog suggesties heeft horen we dat graag.
Ons verenigingsblad blijft op papier verschijnen en gaat niet over in kleur
vanwege de kosten. De vormgeving van het blad zal in de toekomst
worden verzorgd door Mechtild Schiffers. In feite is het voorliggende
exemplaar van D’n Haamsjeut dus het laatste dat door Jan van
Dingenen is opgemaakt. Daarover de volgende keer meer.
Natuurgidsenopleiding
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 natuurgidsenopleiding. Zie
elders in deze Haamsjeut.
Wim Derks

4

LEDEN ENQUÊTE VAN IVN ULESTRATEN
Inleiding
Al geruime tijd bestaan er binnen het bestuur van IVN-Ulestraten vragen
over de richting die wij als vereniging in de toekomst moeten inslaan om
te kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van onze (toekomstige)
leden. Aan de ene kant kunnen we trots zijn (en zijn we dat ook) dat we
als tamelijk kleine vereniging zo actief zijn op velerlei terreinen. We
organiseren maandelijks een avond met een druk bezochte lezing of een
eveneens zeer gewaarde wandeling of excursie. We hebben een actieve
Vogelwerkgroep. We hebben een erg actieve werkgroep voor het plegen
van noodzakelijk onderhoud van de natuur in onze omgeving. We
beschikken over een ploeg die de Kwallef van Vliek verzorgt met een
educatieve link naar de dorpsschool. Het verenigingsblad D’n Haamsjeut
mag zich terecht een uithangbord van de vereniging noemen, dat zijn
gelijke niet kent onder de andere IVN-verenigingen in de regio. Op
gezette tijden spelen we een rol in de plaatselijke politiek, als dat nodig
is. Kortom, reden voor een zekere tevredenheid. Zo kunnen we best nog
een tijdje doorgaan als vereniging.
Maar toch mag dit niet leiden tot stilstand in het denken over de
toekomst. Want er zijn ook serieuze bedreigingen voor het voortbestaan
van onze vereniging in de (nabije) toekomst. Een van de meest serieuze
bedreigingen betreft de omvang en samenstelling van ons ledenbestand.
Was dit tot voor kort tamelijk constant, zeer recent begon dit terug te
lopen, vooral doordat oudere leden ons ontvielen. Maar ook het
resterende ledenbestand bestaat hoofdzakelijk uit oude leden: veel
gepensioneerden en weinig leden van jonge of middelbare leeftijd.
Daarbij komt ook nog het feit dat wij als bestuur geen inzicht hadden in
de wijze waarop onze leden omgaan met het verenigingsblad D’n
Haamsjeut, noch met de website, waarin in beide gevallen toch veel
energie wordt gestoken. Bovendien worden voor het verenigingsblad ook
nog eens veel kosten gemaakt. En dan voelt het wat ongemakkelijk als
je niet weet of dat wel zinvol is. Het leek ons als bestuur dan ook een
goed moment om eens te inventariseren wat de wensen en behoeften
zijn van ons huidige ledenbestand, vandaar dat besloten werd tot het
ontwikkelen van een schriftelijke enquête. Daarbij richtten we ons met
name op de volgende onderwerpen:
- Hoe kijken de leden aan tegen de vereniging zelf en haar activiteiten?
- Wat vindt men van het blad D’n Haamsjeut?
- Wat is het nut van de website?
De schriftelijke vragenlijst werd verspreid onder onze 94 leden. Daarvan
kwamen er uiteindelijk 34 van terug. Hoewel we niet weten of dit een
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representatieve afspiegeling is vormt van het gehele ledenbestand, gaan
we hier in het onderstaande gemakshalve wel vanuit.
Wat de resultaten betreft maken we een onderscheid naar de volgende
gezichtspunten:
- Kenmerken van het ledenbestand
- De vereniging
- D’n Haamsjeut
- De website

Wat zijn de kenmerken van het ledenbestand?
De leeftijdsopbouw van ons ledenbestand laat het verwachte plaatje
zien. Van de 34 personen zijn er 11 in de leeftijdsgroep 60-70 jaar, en
zelfs 16 in de leeftijdsgroep 70-80 jaar. Slechts 6 personen vallen buiten
deze leeftijden. Het zijn overwegend mannen. We hebben een trouw
ledenbestand: de helft van de leden is al meer dan 20 jaar lid van de
vereniging.
De leeftijdsopbouw is meteen een van de meest zorgwekkende
resultaten van de enquête in verband met het voortbestaan van de
vereniging. Willen we een gezonde vereniging blijven, dan zullen we
nieuwe jongere leden moeten aantrekken.
Hoe kijken de leden aan tegen de vereniging?
Over het algemeen zijn onze leden geïnteresseerd om financieel bij te
dragen aan de activiteiten van de vereniging en ook waarderen ze de
overdracht van informatie via de lezingen en D’n Haamsjeut. Ze zijn
minder bereid of in de gelegenheid om actief deel te nemen aan
wandelingen, excursies en/of in werkgroepen. Maar het totale
rapportcijfer van 8,2 als waardering voor de vereniging is bemoedigend
te noemen. Dezelfde hoge waardering vinden we terug in de beoordeling
van de afzonderlijke activiteiten (voorlichting, lezingen, wandelingen,
cursussen en werkgroepen).
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Het zal voor het bestuur een uitdaging zijn om onze leden tot een
actievere vorm van participatie te bewegen. Maar ook hier zal de
leeftijdsopbouw van ons ledenbestand eerder belemmerend dan
bevorderend werken.

Hoe ervaren onze leden D’n Haamsjeut?
Het verenigingsblad D’n Haamsjeut wordt door onze leden zeer
gewaardeerd. 24 Personen geven aan dat ze het blad volledig lezen,
terwijl nog eens 8 personen het gedeeltelijk lezen. Slecht 2 personen
bladeren het blad door zonder kennis te nemen van de inhoud. Het
algemene rapportcijfer voor het blad bedraagt 8,2 en eenzelfde
waardering wordt gegeven voor de onderdelen: inhoud, actualiteit,
opmaak en illustraties. Een van de vragen waar het bestuur mee
worstelde was of het nog van deze tijd is om het blad te laten drukken op
papier (in plaats van een digitale uitgave) en of het nog wel in zwart/wit
gedrukt moest worden. In kleur drukken is natuurlijk kostbaarder, maar
1/3 was toch bereid om daarvoor extra te betalen, maar dat betekent ook
dat 2/3 daartoe niet bereid is. Een overweldigende meerderheid leest
liever van papier dan via tablet of PC, dus alleen een digitale uitgave
wordt niet op prijs gesteld door onze leden.
Hoe ervaren onze leden de website?
Veel leden (n=13) maken geen gebruik van de informatie op de website
en bezoeken die dan ook nooit. Eenzelfde aantal bezoekt de website af
en toe en een kleine groep geeft aan dit vaker te doen. De leden die de
website bezoeken doen dit voor algemene informatie of voor de
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Activiteitenagenda. Minder vaak doet men dit voor de nieuwsrubriek en
om het bestand van oude edities van D’n Haamsjeut te raadplegen.
Samenvattend
De enquête onder de IVN-leden van Ulestraten heeft een hoge respons
gekregen: ruim ⅓ van de leden heeft het enquêteformulier ingeleverd.
Uit de antwoorden bleek dat de activiteiten van de IVN afdeling met een
ruime 8 gewaardeerd worden. Vooral de lezingen en de wandelingen
worden als zeer positief ervaren. Men vindt deze prettig, leerzaam en
toegankelijk met veel afwisseling in het programma. Een aantal leden
zou graag meer aan deze activiteiten deelnemen, maar ondervindt
hinder van de leeftijd en door tijdgebrek. Ook zouden sommigen eens
wat verder weg willen wandelen om een andere omgeving te leren
kennen.
Positief was ook de waardering van D’n Haamsjeut. Men vindt het een
informatief, prettig leesbaar en goed verzorgd blad met een veelheid aan
onderwerpen. Er werden ook enkele suggesties gedaan om het blad te
verbeteren: probeer de artikelen bondig te houden, vermeld de
samenvatting van de gehouden lezingen en geef zo mogelijk de
plattegronden van de wandelingen weer. De bereidheid om wat meer te
betalen voor D’n Haamsjeut in kleur is niet groot. Evenmin om de
papieren versie van D’n Haamsjeut te vervangen door een digitale
versie. Het blad zou zeer gemist worden.
Ook de website van IVN Ulestraten wordt bekeken, vooral om algemene
informatie op te zoeken en om het activiteitenoverzicht van onze afdeling
te raadplegen. Voor een aantal van onze leden is de website dus een
waardevolle aanvulling op de schriftelijke informatie.
Al met al veel waardering voor IVN Ulestraten, door een van onze leden
bondig samengevat met: ‘Fantastisch dat vrijwilligers zo inzetten op
allerlei fronten. Petje af!!!!’.
Conclusie en beleidsbeslissingen
De resultaten van deze enquête onder de leden zijn onderwerp van
discussie geweest in de bestuursvergadering van mei jongstleden. Wij
voelen ons als bestuur gesteund om ons vol te blijven inzetten voor onze
vereniging. Ook aan de discussie over het continueren van D’n
Haamsjeut in welke vorm dan ook is een voorlopig eind gekomen. We
gaan door met ons verenigingsblad en zullen dat op papier blijven
verspreiden onder onze leden. Deze D’n Haamsjeut wordt nog verzorgd
door Jan van Dingenen en Andre Ament, maar daarna zal Mechtild
Schiffers het stokje van Jan overnemen. Wel zullen we nagaan hoe we
met de suggesties voor verbetering kunnen omgaan. Ook de website zal
in de lucht blijven, al was het maar vanwege het publiceren van de
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Activiteitenagenda. Ook gaan we ons als bestuur bezig houden met de
vraag hoe we onze vereniging toekomstbestendig kunnen houden. Want
dat er iets moet gebeuren om de continuïteit van de vereniging te
waarborgen dat heeft dit onderzoek nog eens glashelder aangetoond.
André Ament en Leo Bielders
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LANDSCHAP ROND WATERVAL (DEEL 10)
Trichterstraat naar noordoosten
Inleiding
In deel 9 is aangegeven hoe de Trichterstraat over de Wijngaardsberg
naar het zuidoosten richting Maastricht loopt. In dat deel is ook vermeld
welke oude kaarten beschikbaar zijn om het tracé te volgen. In deel 9
hebben we aangegeven dat de naam “Tricht” gebruikt werd vóór 1300
om Maastricht aan te duiden, waarmee de middeleeuwse herkomst van
deze weg wel lijkt aangetoond. In de literatuur komt men tegen dat het
een onderdeel zou zijn geweest van een Romeinse weg naar Heinsberg,
maar daar is geen bewijs voor. Ten tijde van de Romeinse villa langs de
huidige Trichterweg (1ste tot 3de eeuw) heeft er een weg naar deze villa
gelopen. Deze weg hoeft echter geen deel te hebben uitgemaakt van het
grote romeinse wegenplan, maar kan ook meer het karakter hebben
gehad van een plaatselijke (zand)weg.
In voorliggend deel 10 gaan we het tracé van de Trichterstraat in
noordoostelijke richting volgen. Daarvoor hebben we eerst
geïnventariseerd welke wegen er zijn in dit gebied, die verwijzen naar
Maastricht. Vervolgens hebben we geprobeerd te reconstrueren of die
wegen enige onderlinge samenhang vertonen. Sluiten ze aan op elkaar
of juist niet. Onze veronderstelling is dat naarmate er meer sprake is van
een duidelijk tracé, met een logische ligging in het landschap, er eerder
sprake zou kunnen zijn van een oude romeinse weg.

(Maas)trichterwegen en straten
De Trichterstraat ligt ten noordoosten van Maastricht en van
Meerssen. We hebben alle (Maas)trichterwegen/straten ten
noordoosten van Meerssen en van de Wijngaardsberg
geïnventariseerd. Wij vonden daarbij de volgende wegen
(nummers verwijzen naar kaart):
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1) Trichterstraat tussen Raar (Meerssen) en Groot Haasdal
2) Trichterstraat op de Wijngaardsberg met in verlengde daarvan
Trichterweg richting Kruis en Op de Bies (Schimmert)
3) Maastrichterweg tussen Op de Bies en Grijze Grubben
4) Trichterweg (Trichtervoetpad in 1811) tussen Vaesrade en
Brunssum
5) Maastrichterweg ten zuidwesten van Doenrade
6) Maastrichterstraat tussen Douvergenhout en Etzenrade
Het verste naar het noordoosten zijn er drie (Maas)trichterwegen/straten
die niet in elkaars verlengde liggen en kennelijk dus onderdeel vormden
van afzonderlijke tracés naar Maastricht (letters verwijzen naar kaart):
A. Doenrade
B. Etzenrade
C. Brunssum
Deze drie tracés komen hierna aan de orde.

Van Wijngaardsberg naar Op de Bies
Vanaf de Trichterstraat op de Wijngaardsberg naar het noordoosten
passeren we de kruising met Groenstraat-Hoolstraat, waar de naam
verandert in Genzonweg (Zonnerweg in 1897 Trichterstraat in 1811).
Voorbij Genzon richting Kruis (Schimmert) heet de weg Trichterweg
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(Chemin de Maestricht in 1811) (2 op de kaart). In het verlengde daarvan
volgen in Schimmert Kruisstraat, Langstraat en Op de Bies. Tot hier is
het eenduidig hoe de Trichterstraat over de Wijngaardsberg in
noordoostelijke richting verder loopt. Vanaf Op de Bies ontstaan er
meerdere mogelijkheden en komen eventueel meerdere wegen samen
die vanuit het noordoosten via de Wijngaardsberg naar Maastricht gaan.
Dat zou van alle drie genoemde verste punten kunnen zijn: A Doenrade,
B Etzenrade en C Brunssum. Deze drie mogelijkheden worden hier
verder gevolgd.
Van Op de Bies naar Doenrade (A)
Vanuit het punt waar de Langstraat over gaat in Op de Bies liepen
vroeger meerdere tracés in noordoostnoordelijk richting (via Oude Kerk)
naar kasteel Terborg (mogelijk stond daar een Romeinse wachttoren).
Een van de tracés loopt via de Onderste Heerenweg. (Heerenweg duidt
ook op een oude route.) Vanuit kasteel Terborg gaan we in
noordoostelijke richting verder via de Molenweg zuidoostelijk langs de
kern van Puth, naar de Steenstraat. Deze gaat over in de
Maastrichterweg naar Doenrade (5 op de kaart). Vanuit Doenrade naar
het noordoosten loopt op de kaart van 1837 een weg naar Jabeek, met
in 1811 voor een deel Heerenweg genaamd. In Jabeek komt deze op de
Gangelderweg uit. Via Gangelt kan men dan in noordoostelijke richting
naar Heinsberg. Op het grondgebied van Duitsland is echter geen enkele
verwijzing naar Maastricht gevonden.
Van Op den Bies naar Etzenrade (B)
Vanuit het punt waar de Langstraat over gaat in Op de Bies loopt in
oostnoordoostelijke richting de Rozemarijnstraat (Roose Maronne straet
in 1811) en in het verlengde daarvan de Maastrichterweg (in 1811 het
eerste deel Rue de Schimmert à Nuth en het tweede deel
Maastrichterweg) (3 op de kaart). Dat is een weg in het veld iets
noordelijk van de lijn Schimmert-Nuth. Deze Maastrichterweg komt uit bij
de meest westelijke punt van Grijze Grubben. In noordoostnoordelijke
richting doorgaand volgt de Houwnasweg richting Nagelbeek. Dan kan
men zuidoostelijk langs Nagelbeek via Breyndenrade (1811) over de
Geleenbeek door het centrum van Schinnen, afbuigend naar het
noordoosten langs Krekelberg via de Oirsbekerweg (Krekelbergerweg in
1811) naar Oirsbeek. Via de Hulterweg naar Douvergenhout
(Merkelbeek). Na Douvergenhout gaat de Hulterweg verder zuidoostelijk
van Bingelrade en gaat over in de Maastrichterweg (6 op de kaart). Deze
gaat over in Maastrichterstraat (blijft Maastrichterweg in 1811) en komt
uit in Etzenrade (oostelijk van Jabeek). In noordoostelijke richting gaat
een weg naar de grens, de Rode Beek met aan de overzijde de
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Etzenrather Mühle. Vandaar kan men in noordoostelijke richting via
Gangelt naar Heinsberg.
Naar Brunssum (C)
Hiervoor is het tracé aangeven van de Wijngaardsberg via Op de Bies
naar Grijze Grubben. In de literatuur kom je de veronderstelling tegen
dat vanaf daar een oude (Romeinse?) route naar Vaesrade en
Brunssum liep. Mede gezien de steile helling van de Wijngaardsberg ligt
het meer voor de hand dat de Trichterweg in Brunssum onderdeel was
van een tracé via de Trichterstraat bij Groot Haasdal naar Meerssen. We
volgen vanaf Meerssen dat tracé.
Ten oostnoordoosten van Meerssen naar ten oostzuidoosten van de
Wijngaardsberg ligt de Trichterstaat in Groot Haasdal (1 op de kaart).
Parallel daaraan liep in 1811 Chemin de Maestricht au Petit Hasdael, nu
een grotendeels onverharde weg en deels zelfs vervallen weg met de
naam Klein Haasdalweg. Als we de richting van deze wegen volgen naar
het oostnoordoosten dan komen we via Vaesrade uit op de Trichterweg
(Trichtervoetpad in 1811) (4 op de kaart), overgaand in de
Maastrichterstraat (Den Trichter Weg in 1811) richting centrum van
Brunssum. In noordoostelijke richting verder gaand loopt oostelijk van
Schinveld de Heerenweg. Dit duidt ook op een oude route.
Verbinding vanuit het noordoosten naar Maastricht
Het is duidelijk dat de Trichterstaat over de Wijngaardsberg een oude
verbinding is vanuit het noordoosten naar Maastricht, maar hoe oud blijft
ongewis, zolang er geen tastbare bewijzen gevonden worden, waarmee
de ouderdom exact kan worden vastgesteld. Vooralsnog lijkt een
middeleeuwse herkomst meer aannemelijk dan een Romeinse.
Zou er toch sprake zijn van een Romeinse herkomst dan zou dat
bijvoorbeeld vanuit Doenrade (A op de kaart) en/of vanuit Eztenrade (B
op de kaart) kunnen zijn. Het beginpunt zou Heinsberg kunnen zijn, maar
op Duits gebied is geen enkele aanwijzing gevonden voor een
verbindingsweg naar Maastricht. De tracés vanuit Doenrade en
Etzenrade beginnen niet vanuit het niets. Vaak lopen routes over een
lange afstand van steden naar steden, maar misschien is er in dit geval
iets anders aan de hand. In de Romeinse tijd (en mogelijk ook nog enige
tijd daarna) lag Heerlen op het kruispunt van twee grote Romeinse
wegen: oost-west van Maastricht naar Keulen en noord-zuid van Xanten
naar Heerlen. Vanuit het noorden komend op weg zijnde naar Maastricht
zou men de hoek kunnen afsnijden door al voor Heerlen richting
Maastricht te gaan via de tracés die hiervoor beschreven zijn. Die kortere
route zou mogelijk vooral gebruikt kunnen zijn door voetgangers en
ruiters. Dan zou de Trichterstraat om die reden toch een onderdeel
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geweest kunnen zijn van een secundaire Romeinse weg. Na de
Romeinse tijd zullen routes naar Maastricht voor een deel vervallen zijn
en zullen andere routes ontstaan zijn. De onzekerheden over oude
(Romeinse) routes is dus groot.
Met dank aan Hary van Aken voor zijn commentaar.
Wim Derks en André Ament
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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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DE NACHTELIJKE UREN
In de natuur heeft de nacht altijd iets bijzonders. In de duisternis
gebeurt van alles waar je vaak geen weet van hebt. Dat is overigens
ook weer geruststellend. Wat niet weet, wat niet deert. Maar als
natuurvorsers hebben we toch onze methoden om iets te
achterhalen of minstens te denken: hier is in het nachtelijk duister
iets gebeurd. Wat zou dát zijn geweest? Eén van onze schoonzonen
maakt inmiddels gebruik van de techniek om op de te onderzoeken
plek een camera te richten. Zo kun je makkelijk achterhalen of een
uilenkast bewoond is.
De echte aanleiding voor dit artikel is gelegen in onze wintervoedering
van merels met onder andere appels; deze vogels pikken met veel
enthousiasme in de doorgesneden appels. In de loop van de winter
wordt de kwaliteit van de bewaarde appels minder en is er dus
voldoende aanvoer voor de merels. Om de vogels in de vroege ochtend
al direct van dienst te zijn heb ik op een gegeven moment de appels al
de avond tevoren op het gazon gegooid. Op enig moment bij een
tuingang al vroeg in de ochtend bemerkte ik dat de appels van de dag
ervoren al verdwenen waren. Helemaal verdwenen. Geen brokje appel
of schil te ontdekken! Met Riekie heb ik het ‘landschap’ van mogelijke
predatoren verkend. Welk dier gaat in het nachtelijk duister op zoek naar
geserveerde appels? In het bos van Elsloo tot Bunde zullen wel dassen
zitten. Maar bij ons in het Bospad heb ik er nimmer sporen van ontdekt.
Wilde varkens zou kunnen maar sporen van snuffelvraat heb ik bij ons in
de omgeving niet gezien. Reeën is dan een mogelijkheid. Nachten
achter elkaar zonder enige keutel, dat is ook geen oplossing. Totdat er
opeens naast de schil van een opgegeten appel een keutel ligt, mooi
gevormd en kwantitatief met voldoende volume om een sporengids te
raadplegen. Bij een politieonderzoek is dan de eerste vraag: zijn er
sporen? En die natuurlijk veilig stellen. De excrementen wijzen in de
richting van een (of meerdere) egels. Die hebben blijkbaar ook niet veel
meer op met een lange winterslaap. Voor ons als leveranciers van
wintervoeding een prettig gevoel: een plek voor 24-uurs winterhulp.
Wordt het gazon ook in de winter tenminste efficiënt benut!
paulnotten@hetnet.nl.
Voor die methode hebben wij nog niet gekozen
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MIENE KWALLEF (zomer 2017) aflevering 17
Alle mensen met groene vingers hebben momenteel (ik schreef dit al
begin mei) weer volop werk. De ijsheiligen zijn nu ruim voorbij, dan mag
het niet meer vriezen. Dan gaan bijvoorbeeld de potplanten naar buiten
en kunnen de tomaten en dahlia’s de grond in.
Heel Nederland had dit voorjaar vrij laat nog matige vorst. Is men dan
niet alert dan zal de trots van het vroege groen vaak omkeren in een
teleurstelling. Zo hadden we in de Kwallef van Vliek al erg vroeg enkele
tomaten in het tomatenhuisje geplant. Dat huisje is aan de voorzijde
open. Jammer, tomaten kunnen echt geen graadje vorst verdragen. Wel
heb ik de aardappelen beschermd. Het is wel een hele klus om het
mooie uitlopende loof weer af te dekken met aarde. Daarvoor gebruik ik
een hooghak, een soort ploegje aan een stok. Dan ligt het geheel er ook
weer keurig bij. Sla kan wel een graadje vorst verdragen, gelukkig.
Dit voorjaar zijn we eigenlijk veel te droog begonnen, de winter bracht
ons weinig neerslag. Begin maart droog, daarna weer enig vocht en
vervolgens beetje koud in april en nu in mei afwisselend koud en warm
en soms een beetje regen. In totaal toch veel te weinig regen. Hoe gaat
de natuur daar mee om? Nou, de natuur redt zich wel. Het is maar wat
wij van de natuur verlangen.
Nu, het is inmiddels juni, is het al lang veel te droog. Men zou bijna
bidden om regen. De oogst van de jonge aardappelen nog maar wat
uitstellen, hopelijk worden ze nog wat dikker. Alles ziet er nog fris groen
uit, echter als de regen uitblijft gaat dat frisse er wel af. Het is wat de
natuur wil.
Een mooie tip bij zaaien in vrij droge grond is de volgende: trek een
voortje en giet hierin wat water. Daarmee bevochtig je de grond. In dit
vochtige geultje komt het zaad te liggen. Dan aanaarden en ligt
aandrukken. Probeer maar eens, succes verzekerd.
Water geven mag, maar doe dit slechts af en toe. Maak de planten niet
te lui. Als ze het water te gemakkelijk krijgen gaat het wortelstelsel matig
ontwikkelen en is dat niet ingericht voor de zomer die nog komen gaat.
Een goed ontwikkeld wortelstelsel heeft een massa kleine haarworteltjes,
die je met het blote oog niet eens kunt zien. Juist deze fijne worteltjes
gaan ver en diep en zorgen voor de vocht- en mineralenopname voor de
plant. Dat is ook de reden dat wij de tomatenplanten niet langs de stam
water geven maar op kleine afstand in een putje. De plant zal op zoek
naar vocht een sterk wortelstelsel ontwikkelen.
Een weelderige plant heeft een even weelderig wortelstelsel nodig.
Vergelijk dit met een stevige plant in een te kleine bloempot. Je voelt dat
dit niets kan worden. Verpot de plant, snij een deel van de wortels af,
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neem een zeker drie maal zo grote pot met verse bloemenaarde en het
komt weer goed.
Op bezoek bij …
Als gewoonlijk bracht ik weer een bezoek aan een kwallef-liefhebber in
ons dorp. Ik ben te gast bij Tilly en Leon Coumans-Demacker in Vliek.
Achter hun huis hebben ze alle ruimte voor een kwallef. Toen ze hier
kwamen wonen had Leon de ijdele moed om een echte (grote) kwallef te
beginnen. Het ontginnen, mesten en spitten, ging hem goed af. Maar
een poosje later kwam hij er toch achter dat een kwallef, veel meer tijd
verlangde. Hij en ook Tilly waren toen nog volop werkzaam in hun
elektrozaak. Het bleef dus maar liggen en het werd een mooi gazon.
Zowel Tilly als Leon zijn van boerenkomaf. Toen ze wat afstand namen
van het bedrijf, kregen ze weer de kwallef kriebels. Het hoefde niet meer
zo groot, de kinderen waren ook al de deur uit.

Ze boeren nu weer een beetje, hebben ook kippen. In hun kwallef, keurig
achter een gaashekwerkje met een “briertje” telen ze wat ze handig
vinden voor het regelmatige gebruik. Ook beschikken ze over een kleine
serre.
In de serre worden vooral tomaten en komkommers geteeld. Buiten
staan uien, prei, sla, wortelen, enkele koolsoorten en ook
aardbeiplanten. Van mij kregen ze enkele pootaardappelen (Corne de
Gatte). Die staan op een speciaal plekje. Ze zullen me wel vertellen wat
de opbrengst is geworden. Op mijn aanraden zullen ze zeker ook enkele
venkelplantjes gaan proberen.
Leon maakte me opmerkzaam op een mooi ijzeren meubeltje. Zeker als
je wat ouder wordt is dit verdomde handig bij het wroeten in de grond. En
je kunt er ook (omgekeerd) gewoon op zitten. Een waardevolle tip.
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Over tips. Annemie kreeg deze al eerder van Tilly. Wil je rabarber op
smaak brengen dat moet er best veel suiker bij. Tegenwoordig wordt
suikergebruik ontraden, maar wat moet je dan? OK, een beetje suiker en
daarbij een lepeltje gemalen krijt. Dat is gewoon schoolkrijt, ook
verkrijgbaar bij de drogist. De werking hiervan is dat je genoeg hebt aan
maar een beetje suiker. Het is geprobeerd en het is helemaal waar. Een
verklaring heb ik nog niet; moet ik nog aan een chemicus voorleggen. Op
deze manier weer enkele ervaringen gedeeld.
Tilly en Leon boeren lekker verder, een genot.
De coloradokever
Het is een prachtig mooi beestje, ovaalrond en iets meer dan 1 cm lang.
Hij of zij heeft een rood kopje en mantel en het schild is lichtbruin met 10
lange zwarte strepen. De larven zijn
eerst grijs-zwart en daarna felrood. Een
jonge larve is nog een speldenknopje
groot maar groeit vrij snel tot ongeveer
1,5 cm lang. De larven zijn giftig.
De kever legt meer dan 800 eitjes per
jaar. In warme jaren zijn er drie legsels.
De larven worden uit de eitjes geboren
na 5 tot 21 dagen. De rode larven vreten aan het aardappelloof en
kunnen een aardappelveld snel kaalvreten. Het probleem is, dat de
aardappels zich dan niet ontwikkelen en de oogst mislukt. Het beestje
overleeft de winter door diep (50 cm) in de grond te kruipen. In de natuur
hebben de larven of kevers hier nauwelijks vijanden.
In de 19e eeuw moet het kevertje in Europa zijn gekomen, nadat het
onbewust meereisde met pootgoed of andere producten uit Amerika,
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vandaar de naam. Omstreeks 1930 was er in België en Nederland
paniek en men wilde het beestje uitroeien. Schoolkinderen werden
ingezet om aardappelvelden af te struinen de kevertjes en larven kapot
te knijpen tussen duim en wijsvinger. Ministeries distribueerden massa’s
gif, ook werd veelvuldig DDT gebruikt. Er was een meldingsplicht bij het
aantreffen van de kever. Het bleek een illusie; het beestje leeft
momenteel overal.
De kever (de larven) richt alleen schade aan bij de aardappelen en soms
ook bij de tomaten (beiden zijn van de nachtschadefamilie). Ongeveer 8
jaar geleden had ik in de kwallef van mijn moeder (Humcoven) last van
de coloradokever. Het blad was al tamelijk afgeknaagd en er zaten
duizenden larven. Ik wilde natuurlijk niet massaal met gif sproeien en mij
werd Pyrethrum geadviseerd. Dit had ik toen 3 x toegepast en ik heb
vanaf dat moment geen kever meer gezien.
Pyrethrum is een biologisch bestrijdingsmiddel, met een korte effectieve
werking. Het breekt vrij snel af. Het spul wordt gemaakt uit extracten van
Zuid-Afrikaanse chrysanten en gebonden in natuurlijke olie. Ik gebruik dit
als enige bestrijdingsmiddel en heb er goede ervaringen mee.
In de Kwallef van Vliek zag ik de kever voor het eerst weer en heb deze
toen aan mede-kwallevers laten zien en erover verteld. Voor één
kevertje ga je niet meteen sproeien. Je wordt wel waakzaam. Na enkele
weken kwamen er alarmsignalen en heb ik met Pyrethrum gesproeid.
Het middel is niet goedkoop, wel effectief. In 2 of 3 keer moet de
kwelgeest verdwenen zijn. Het blijkt geen toeval. Bij meer kwallevers in
Ulestraten is het beestje dit jaar gesignaleerd. Tijdens een wandeling
(begin juni) langs aardappelvelden achter Kanne (België) , zag ik ook
massale coloradokever-kolonies.
Bij het googelen vond ik ook een ander bestrijdingsmiddel tegen de
coloradokever. Een volgende keer, hopelijk niet, ga ik dat uitproberen.
Het middel heet Spinosad en is ook toegelaten in de biolandbouw. Het
zou zelfs natuurvriendelijker zijn dan Pyrethrum, omdat het enkele
nuttige insecten als lieveheersbeestjes en roofmijten zou sparen.
Trouwens, het is als ik dit artikel afsluit inmiddels half juni. Dan is het tijd
om de eerste nieuwe aardappeltjes al te snoepen. Vanwege het veel te
mooie droge weer en veel te weinig regen, groeien ze niet erg en
moeten we met te kleine aardappeltjes tevreden zijn. Wel lekker.
Tot een volgende keer,
Veel groe(n)ten, Henk Urlings.
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DENNEN, SPARREN EN LARIKS IN BLOEI
In de bossen in mijn omgeving staan vooral dennen, natuurlijk want
ik woon op het Brabantse zand. Om te wandelen zijn dennenbossen
natuurlijk niet de meest aantrekkelijke. Daar waren ze aanvankelijk
ook niet voor bedoeld: ze waren niet bedoeld als natuur, maar voor
de productie van mijnhout, brandhout en spaanplaat. Tegenwoordig
is dat economisch niet meer interessant en nu ontstaat er in die
bossen spontaan en/of geholpen door de bosbeheerders toch iets
wat aardig op natuur begint te lijken. In een aantal van die bossen
groeien tegenwoordig ook loofbomen en struiken en ook nog een
paar andere naaldbomen naast de dennen: spar en lariks. Omdat
die naaldbomen soms maar enkele tientallen meters van elkaar
staan, kun je gaan vergelijken. Ik vergelijk dus naaldbomen en
vooral de bloei.
Inheems en exoot
De naaldbomen horen bij de coniferen en die weer bij de naaktzadigen.
De drie naaldbomen den, spar en lariks horen allen bij de dennenfamilie,
de Pinaceae. Ze zijn dus vrij nauw familie van elkaar.
De den was de eerste echte boom in ons land na de ijstijd. Op de een of
andere manier verdween de boom daarna. Verdrongen door andere
planten of gewoon verbrand door de inwoners? De oorzaak is niet
bekend, maar in 1515 waren er in Nederland geen dennen meer. De
familie van Nassau, toen nog niet van Oranje, waren de heren van Breda
en die haalden planten en zaden van dennen uit Duitsland voor het
mastbos bij Breda. Dat mastbos was bedoeld voor de productie van
masten voor zeilschepen, maar leverde ook de Brabantse naam voor
een den: een mast. Pas na 1800 begon men meer bos te planten in
Brabant. Ook dit waren dennen, toen voor mijnhout voor de mijnen bij
Luik en na 1900 voor de Limburgse mijnen.
Men neemt meestal aan dat de grove den (Pinus sylvestris) toch tot de
inheemse planten moet worden gerekend ondanks dat hij een tijd weg is
geweest en pas met de hulp van de mensen weer terug kon komen.
De fijnspar (Picea abies) is niet inheems. De boom is thuis in
Scandinavië, West Rusland en de gebergten van Oost-Europa,
Zwitserland en zo. Maar blijkbaar is of was het in ons land een geschikte
productieboom, want de spar groeit snel en kan een hoogte van meer 50
meter bereiken!
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Ook onze lariks is niet inheems. Onze lariks is meestal een kruising van
de Japanse lariks en de Europese die ook lork (Larix decidua) wordt
genoemd. De Europese lariks groeit op de bergen van de Alpen en de
Karpaten.
Drie naaldbomen
Van het drietal naaldbomen vind ik de lariks de meest opvallende. Dat
komt vooral doordat deze boom in de winter zijn naalden laat vallen of
beter doordat de boom in het voorjaar helemaal vol zit met frisgroene
naaldjes. En die staan ook nog keurig met tien of meer geschikt in een
klein tuiltje, heel fraai!
Onze grove den zet zijn naalden
steeds met twee bij elkaar. De
fijnspar heeft altijd maar één naald,
maar die staan meestal keurig op
gelijke afstanden naast elkaar op
het takje. Bij andere soorten
sparren staan de naalden ook
alleen, maar er zijn ook uitheemse
dennen waarbij de naalden met drie
of vier bij elkaar staan. Het
ezelsbruggetje dat zegt dat de den
met twee naalden ‘duo’ is en de
spar met één naald ‘solo’ is dus
alleen voor binnenlands gebruik.
Bloeiende naaldbomen
Ik heb echt moeten puzzelen over
de bloei van de naaldbomen, ze
slaagden er telkens weer in om me
op het verkeerde been te zetten. De
oorzaak was op de eerste plaats dat ze alle drie eenhuizig zijn, dus dat
ze zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen hebben op een boom,
maar dat die zich op één boom niet tegelijk ontwikkelen. Logisch
natuurlijk want ze willen bestuiving door een andere boom. Bovendien
zijn er ook nog bladknoppen die er net zo uit zien als bloemknoppen.
Ik begin met de lariks, die was het meest eenvoudig. In maart zitten er
bruingele knoppen aan de kale takken van de lariks. De eerste die open
gaan zijn de vrouwelijke bloemen die zacht geel zijn met roze randjes en
in het klein het model hebben van de kegels. Ze brengen meteen wat fris
groene naaldjes mee, heel sierlijk.
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De mannelijke bloemen van de lariks komen een paar weken later uit
andere knoppen. Ze hebben een minder duidelijk kegelmodel en lijken
opgebouwd uit wat donkerder gele bolletjes. Bij de mannelijke bloemen
staan geen naalden en ze verdwijnen helemaal na de bloei. De
bladknoppen met alleen maar naalden komen nog wat later en bij jonge
planten zijn dat de enige knoppen. De kegels rijpen nog hetzelfde jaar en
zijn in de winter zeer duidelijk zichtbaar aan de kale takken.
De den is de volgende. In het voorjaar zitten de nog groene en onrijpe
kegels van het vorige jaar vaak op het uiteinde van een takje dat ook het
vorige jaar is gegroeid. Op deze plek gaat de den dan weer verder. Er
verschijnen hier geelbruine knoppen en die groeien uit tot kegelvormen
die opgebouwd lijken uit gelige bolletjes. Bovenop zitten vaak nog als
hoedjes het omhulsel van de koppen. Die gelige knoppen zitten soms
bijna tegen de groene kegels van vorig jaar. Maar dit zijn niet de
vrouwelijke bloemen, maar de mannelijke! Na een paar weken zijn die
grotendeels verdwenen en dan blijkt dat boven uit zo’n kegel een stengel
is gegroeid tot een lengte van 10-15 cm en daar bovenop staan dan een
of twee hele kleine rode kegeltjes: de vrouwelijke bloemen! De den werkt
dus in een omgekeerde volgorde in vergelijking met de lariks: eerst de
mannelijke bloemen, terwijl de lariks begint met de vrouwelijke.
Tenslotte de spar. In eerste instantie
vond ik binnen een paar weken in
het voorjaar bij de spar kegeltjes die
bleek roodpaars gekleurd waren en
wat later kegeltjes die gelig waren
en duidelijk stuifmeel produceerden.
Dat leek dus op vrouwelijke en
mannelijke bloei, maar bij de tweede
keer kon ik die roodachtige kegels
niet meer vinden. Internet meldt dat
bij de spar mannelijke én
vrouwelijke kegels rood kleuren,
maar dat de vrouwelijke echt
duidelijk helemaal roodpaars
worden. Ik had dus twee keer de
mannelijke bloei gezien en de echte
vrouwelijke bloemen helemaal niet!
Waarschijnlijk is het probleem dat
alle drie de bomen alleen bloemen
hebben op takken die voldoende
zon krijgen. Bij de den ga je dan
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vliegdennen zoeken die staan meestal enigszins vrij en hebben laag
hangende takken. De lariks vond ik met laag hangende takken langs een
bospad. Maar bij de spar kon ik maar weinig exemplaren vinden met
laag hangende takken en zelfs dan hangt de spar zijn sparrenappels en
dus de vrouwelijke bloemen het liefst heel hoog. En hoog is erg hoog bij
een spar, 20 meter is niets bijzonders!
De naalden
De den en de spar houden in de
winter hun naalden. Maar in het
voorjaar maken ze natuurlijk wel
nieuwe bladknoppen en daar
komen net zulke fris groene
uitlopers uit als bij de lariks. Het
zijn er wel veel minder dan bij de
lariks want die moet alles opnieuw
maken en staat dus helemaal in
het lentegroen. Den en spar laten
natuurlijk ook regelmatig naalden
vallen, kijk maar naar de bosgrond.
Of dat alleen is omdat die naalden
te weinig licht krijgen door de groei
van de boom of zijn buren of dat de
naalden echt verslijten, heb ik niet
gevonden.
De vorming van nieuw, frisse
naalden ziet er altijd leuk uit. Ze
beginnen alle drie met een echte
bladknop waar gelig, bruine schutblaadjes in eerste instantie de jonge
naalden beschermen. Verrassend is dat den en lariks de bloemknoppen
ook gebruiken om een deel van de nieuwe naalden te maken.
Jan van Dingenen
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DE TUIN VAN KASTEEL VLIEK, EEN PAREL IN HET DORP
ULESTRATEN
Nader je het dorp Ulestraten vanuit Meerssen, dan ligt aan je
rechterhand Kasteel Vliek. Een groot wit gebouw, in Lodewijk XVI
stijl. Naast het huis ligt een park met twee vijvers met in het midden
een eiland, waarop een badhuisje, een ornamentele brug en een
zonnewijzer. Onlangs zijn de paden in het park hersteld.
Kasteel Vliek is gelegen in het dal van de Watervalderbeek. De helling
nabij Vliek gelegen is de Wijngaardsberg. Aan de westzijde van Vliek ligt
de Biesenberg.
De steile helling van de Wijngaardsberg is een gedeelte van de zuidwest
rand van het Centraal Plateau. Juist aan de randen van het plateau
worden vele bronnen aangetroffen. Het bronwater uit de Wijngaardsberg
is er de oorzaak van dat het dal bij Vliek vrij nat is.
De natuurlijke bronnen zijn er de oorzaak van dat in de omgeving van
het kasteel waterbassins met dammen werden aangelegd teneinde het
water in de beek te reguleren. Daarnaast kon er ook van het water
worden geprofiteerd door de waterbekkens te gebruiken als visvijvers.
Wanneer historische kaarten van de omgeving van Vliek worden
vergeleken met de meest recente kaarten, is het opvallend dat het
landschap nauwelijks is veranderd.
De eerste historische bron van de tuin en het omringende landschap is
de Tranchotkaart van 1803-1805.

Uitsnede van de Tranchotkaart uit 1803 – 1805.
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De kaart laat een aantal elementen zien die bepalend zijn geweest voor
de structuur van de tuin. De bestaande zichtas naar de Biesenberg is
zichtbaar evenals de herkenbaarheid van de zeven waterbassins.
Tegenover het kasteel liggen een aantal vierkanten waarvan er een
aantal ommuurd lijken te zijn. Het is aannemelijk dat hier de moestuin
heeft gelegen.
In de periode 1859/1861 vond er een belangrijke wijziging ten aanzien
van de vijvers plaats.
Een van de vijvers werd
vergraven tot een ronde
vijver. Daarmee
veranderde de functie
van de vijver tot een
tuinornament. Het is
aannemelijk dat toen ook
de overige vijvers hun
oorspronkelijke functie als
visvijver verloren hebben.
Uit een extract van de
sectiekaart (zie boven),
gemaakt door landmeter
Kater en afgegeven door
hypotheekbewaarder
Kaltrop op 12 januari
1878, blijken deze
belangrijke wijzigingen.
Twee vijvers waren
waarschijnlijk toen al
verland omdat deze op
de kaart vaag zijn
ingetekend. Met een rode
pen is de grote ronde
vijver naar de nieuwe
situatie aangegeven.
Dirk Versteeg
In 1905 benaderde de heer Van Meeuwen, destijds eigenaar van Vliek,
de bekende tuinarchitect Dirk F. Tersteeg. Het is bijzonder dat Van
Meeuwen kiest voor een ‘Hollandse’ tuinarchitect. Veelal benaderden
eigenaren van kastelen en buitenplaatsen in het Limburgse,
buitenlandse tuinarchitecten zoals Maximilian Friedrich Weyhe voor
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Kasteel Amstenrade en Kasteel Neubourg in Gulpen en Jean Gindra
voor Kasteel Vaeshartelt in Maastricht.
Dirk Tersteeg is de meest uitgesproken en beschreven tuinarchitect van
de Nieuw Architectonische Tuinstijl in Nederland, een stroming in de
Nederlandse tuinarchitectuur die bepalend is geweest voor parken en
tuinen in het begin van de 20e eeuw. In de jaargangen 1906 en 1907
van het tijdschrift ‘Het Huis Oud en Nieuw” beschreef hij zijn opvattingen
over deze tuinstijl:
“Goede oplossingen te vinden voor den aanleg van middelmatig grootte
en kleinere tuinen bij nieuw gebouwde buitenhuizen is een eisch van
deze tijd. Nu moet de tuin als verruiming van de woning beschouwd
worden (…) evenals het huis een architectonisch karacter dragen(….)
De tuin moet afgesloten zijn van zijn omgeving – bij het huis behooren.
Om zoo’n tuin verlangt men een flinke omheining, die alle stoornissen
van buiten weert. Dikwijls zal zelfs een muur of hoge haag gewenscht
zijn (….) Door de indeling ontstaan te beplanten vakken voor groepen,
dienende als afscheiding of insluiting, die nooit een willekeurig vorm
kunnen hebben, zoo ook de bloemvakken. Op vele punten zal de
aanlegplaats bieden voor zich in vrijheid ontwikkelende planten, terwijl
de architectuur ook punten zal aanwijzen die om strakke vormen
vragen”.
Wat Tersteeg hier aangeeft is te vinden in veel van zijn tuinontwerpen:
de voortzetting van de architectuur van het gebouw in de tuin. Daarmee
kwam de geometrie terug in de tuinaanleg. De tuin kreeg weer een
besloten karakter waardoor het landschap ondergeschikt werd. Daarin
verschilden Dirk Tersteeg en Leonard Springer sterk met elkaar van
mening.
Wat in het ontwerp van Dirk Tersteeg voor Kasteel Vliek, uit 1907, opvalt
is een geometrisch ontwerp in zuidoostelijke richting van het
Vliekenderbos en een ontwerp in zuidwestelijke richting. Hij maakte voor
het zuidoostelijk ontwerp gebruik van een oorspronkelijke weg die
evenwijdig aan de voorgevel tussen de grote en kleine vijver naar het
Vliekenderbos liep (zie hiervoor de Tranchotkaart). Voor het zuidwestelijk
ontwerp maakte hij gebruik van de vormgeving van de voormalige
moestuin zoals die op de Tranchotkaart eveneens is te zien.
Leonard Springer
In 1915 koos Van Meeuwen voor een aanpassing van zijn tuin door
Leonard A. Springer.
Leonard Springer was een landschapsarchitect. Het landschap vormde
voor hem de inspiratiebron bij zijn ontwerpen. Het is de romantiek van
het landschap dat zich voortzet in de tuin en de inrichting van de tuin
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behoort hierop aan te sluiten. Hij respecteerde aanwezige elementen
zoals bomen en waterpartijen en nam deze op in het ontwerp. In zijn
ontwerpen laat hij vaak de landschappelijke omgeving zien, omdat de
natuur en het landschap belangrijk voor hem zijn. Soms past hij in de
omgeving van het huis een klein formeel element toe zoals ook op Vliek.
Voor de tuin van Vliek ontwierp hij een kleine geometrische border
tegenover de kas en verlegde hij het bruggetje naar het eiland. Op een
luchtfoto uit 1937 is deze border herkenbaar.

Het noorden is ongeveer links op de tekening
Welke cultuurhistorische waarden zijn vanuit het gezichtspunt van de
tuinhistorie te benoemen of wat maakt deze tuin zo bijzonder?
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Op de eerste plaats zijn er de zichtassen. Vanaf het bordes, de mooiste
plek om de tuin te bewonderen, zijn er verschillende zichtassen.
De eerste en oudste zichtas is richting de Biesenberg. Deze zichtas is op
de Tranchotkaart van 1805 al te herkennen.
De tweede belangrijke zichtas over het Vliekenderdal is richting d’n
Observant. Deze kunstmatige berg op de Sint Pietersberg bij Maastricht
is bij helder weer te zien.
Vervolgens de zichtas naar de grote ronde vijver met het eiland. De
rondwandeling langs de vijver zorgt ervoor dat de wandelaar vanuit
diverse gezichtspunten van de fraaie voorgevel kan genieten.
Tenslotte is er de zichtas vanuit een van de vertrekken van het huis op
de begane grond richting de grote toegangspoort in zuidelijke richting.
Normaliter zou een zichtas vanuit de voorgevel gezien centraal in de
gevel gelegen zijn. Tersteeg wijkt hier in zijn ontwerp vanaf.
Op de tweede plaats zijn er de vijvers. De vijvers zijn van bijzondere
cultuurhistorische waarde vanwege de ouderdom. Ze zijn al te
herkennen op de Tranchotkaart van 1805 en maken in de loop van de
geschiedenis een ontwikkeling door zowel in functie (eerst visvijvers,
daarna als tuinornament) als in vormgeving. Eerst waren deze nagenoeg
rechthoekig waarbij er één eind 19e eeuw werden vergraven tot een
ronde vijver.
Op de derde plaats zijn er de monumentale bomen. In de tuin van
Kasteel Vliek staan een aantal bomen zoals een beuk (Fagus sylvatica),
een wierookceder (Calocedrus decurreus) en een witte paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum) waarvan de ouderdom geschat wordt op
ongeveer 150 jaar.
Samengevat is deze tuin een mooi voorbeeld van 19e en vroeg 20e
eeuwse park/tuingeschiedenis.
Fon Habets, 17 maart 2017
www.habetsthuynen.nl
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Wat is een nest?
Een nest is een bouwsel of holte in bomen, struiken of op de grond,
waarin eieren worden gelegd en bebroed totdat zij uitkomen. De
functie van het nest is duidelijk, nl. het beschermen van de eieren
en jonge vogels tegen slecht weer en predatoren.
Het bouwen van een nest behoeven de vogels niet te leren; het is een
zuiver instinctieve handeling, maar onwillekeurig moet men bij het
aanschouwen van sommige van die kunstwerkjes toch even denken aan
de uitspraak van Henri Bergson (1859-1941): "Er is geen verstand,
waarin wij geen sporen van instinct kunnen ontdekken en zeker ook
geen instinct, dat niet gepaard gaat met een glimp van verstand"
Er zijn vogels die niet alleen geen nest bouwen, maar niet eens de
moeite nemen de eieren zelf uit te broeden: zij deponeren ze in het nest
van een andere soort en bekommeren zich er verder niet om. Dat zijn de
zogenaamde broedparasieten o.a. de koekoek.
Soorten nesten
Het meest eenvoudige soort nest is in feite helemaal geen nest. Bosuilen
bijvoorbeeld leggen hun eieren in een gat in een boom en kieviten in een
kuiltje in de grond. De nesten die hoe dan ook geconstrueerd moeten
worden vallen ruwweg in twee typen uiteen. Eenvoudige nesten worden
gemaakt door nestvlieders (bezitten na het uitkomen al donsveren en
kunnen na enkele uren al lopen, bijvoorbeeld het kuiken van een eend,
patrijs of fazant). Ingewikkeld nesten worden gemaakt door nestblijvers
(deze zijn na het uitkomen
helemaal naakt en op de
ouders aangewezen). Er
zijn diverse tussenfasen
tussen deze hoofdtypen.
Eenvoudige nesten
De nesten van eenden,
zwanen, steltlopers of
hoenderachtigen zijn in
wezen eenvoudig van
opzet en soms weinig
meer dan een kuiltje in de
grond. Maar als nesten op
het water worden
gebouwd, zoals die van
fuut, meerkoet en
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waterhoen, kunnen ze ondanks hun eenvoudige constructie vrij stevig in
elkaar zitten.
Meer bewerkte nesten
Tussen de nestvlieders en de nestblijvers komen vogels voor waarvan
de jongen binnen een paar dagen na het uitkomen in staat zijn het nest
te verlaten; daarbij zijn zeevogels, zoals meeuwen, sterns en jagers.
Ingewikkelde nesten
De meest ingewikkelde nesten zijn van zangvogels. Deze leven in
principe in de bossen en hun instinct om nesten te bouwen ontwikkelde
zich waarschijnlijk in een stadium toen zij nog meer vijanden hadden dan
nu, zoals knaagdieren, slangen enz. Merels en zanglijsters maken
knusse nestkommen en enkele andere voormalige bosvogels zorgen
voor extra bescherming door een soort koepel over hun nest te bouwen.
Huismussen en soms ook ringmussen doen dit als hun nest zich in het
open veld bevindt. Eksters beschermen hun nest met een heel bijzonder
soort koepel door er een baldakijn van twijgen over heen te zetten. De
winterkoning, fitis en tjiftjaf maken nog ingewikkelder koepels, maar geen
enkele daarvan haalt het bij de staartmees met zijn prachtig
koepelvormige constructie, meestal vertikaal enigszins verlengd en met
een ingang aan de voorbovenzijde. Het mos wordt bijeengehouden met
spinrag en haar, aan de buitenzijde is het bedekt met korstmos en
berkenschors en dik bekleed met veren. Het kost ongeveer drie weken
om het nest te bouwen en het wordt door beide vogels gebouwd.
Wie kiest de nestplaats?
De algemene regel is dat, wanneer het verenkleed van mannetje en
vrouwtje sterk verschilt en wanneer het mannetje veel energie moet
besteden aan het verdedigen van het territorium met zijn zang, het
vrouwtje de hoofdrol speelt bij het uitzoeken van de nestplaats of het
bouwen van het nest. Ieder soort heeft een voorkeur voor een bepaalde
nestplaats, hoewel deze voorkeurplaats per gebied kan verschillen.
Sommige vogels hebben ook een voorkeur voor een bepaalde hoogte.
De plaatsen, die steltlopers uitkiezen, zijn het resultaat van het zoeken
naar een middenweg tussen enerzijds dicht bij elkaar vanwege behoefte
aan beschutting en anderzijds een goed uitzicht om roofdieren te kunnen
zien aankomen. Kieviten bijvoorbeeld prefereren een open plaats en een
wulp heeft zijn nest op de grond tussen graspollen heesters of heide.
Andere bekende soorten zoals de grutto, tureluur, oeverloper en
watersnip houden hun nesten in het algemeen goed verborgen langs het
water, op ruige graslanden tussen graspollen en natte heidevelden.

31

Watersnippen, tureluren en kieviten bouwen in drassige weilanden hun
nesten.
De tijd voor het bouwen van een nest
Het tijdstip, waarop het nest wordt gebouwd, hangt af van de wijze
waarop het vrouwtje reageert op de stimulans van de balts. Het weer is
een andere factor, want regen maakt het bouwmateriaal zachter en
gemakkelijk te verwerken. De tijd, die nodig is om een nest te bouwen,
kan enorm variëren. Aan het begin van het seizoen staat de bouw soms
helemaal stil als het koud wordt. Maar in het hoogseizoen kan een nest
ter vervanging van een nest dat vernield werd in een dag worden
gebouwd. De materialen zijn meestal plantaardig: takjes, gras, stro,
korstmos, mos, bladeren, schors, vezels, vermolmd hout, klei, heide,
zeewier enz. Tot de dierlijke materialen, die worden gebruikt, behoren
wol, haren, veren, spinnenwebben, mest en uitwerpselen en in het geval
van de zanglijster en gierzwaluw ook speeksel. Sommige vogels
gebruiken minerale stoffen als modder. Bontbekplevieren bekleden hun
nest met steentjes en of schelpen. Het materiaal wordt meestal uit de
directe omgeving verzameld.
Komvormige nesten
Bij de eerste fase van het bouwen van een gecompliceerd nest in de
vork van een tak komt het er op aan het materiaal zo stevig te
bevestigen dat het een fundering kan vormen. In het meest
voorkomende geval zal de vogel op de fundering gaan staan en het
nieuwe materiaal op zijn plaats brengen door op de nestplaats rond te
draaien, waarbij hij het met zijn borst aandrukt en met zijn poten
aantrapt. Als de kom eenmaal de juiste diepte heeft komt de fase van het
bekleden. De voering bestaat gewoonlijk uit zacht materiaal. Zanglijsters
zijn in ons land de enige vogels die van harde voering houden. Hun
nesten worden afgepleisterd met natte klei. Merels en verschillende
andere vogels zijn gespecialiseerd in het bekleden met aarde; aan de
binnenkant komt dan nog een laagje droog gras. Hierdoor komt het voor
dat merelnesten soms levend mos bevatten. Nesten worden gewoonlijk
onder beschutting van overhangende bladeren gebouwd. Bovendien
beschermen vogels hun nesten en eieren tijdens regen door erop te
gaan zitten.
Nesten in holen
Onder gespecialiseerde nestholen spannen die van de ijsvogels en
oeverzwaluwen wel de kroon. Een ijsvogel vliegt steeds opnieuw tegen
een bepaalde zandwal aan, waarbij hij zand loswerkt tot hij een gat heeft
gemaakt, waarin hij zich kan vastklemmen. Daarna graaft hij een tunnel
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van meer dan een halve meter lengte die aan het eind iets omhoog loopt
en een nestholte vormt. De oeverzwaluw graaft een tunnel van maar
liefst driekwart meter. Andere vogels die holen graven zijn o.a.
bergeenden, bijeneters en stormvogels. Bergeenden zitten ook vaak in
konijnenpijpen. De meeste spechten zijn goed toegerust voor het hakken
van gaten in bomen, maar sommige holenbroeders, zoals eenden en
uilen, zijn niet in staat hun eigen hol te graven of te hakken en moeten
een kant en klare nestplaats opzoeken. Vogels als pimpelmees,
koolmees, boomklever zijn holenbroeders maar tegenwoordig gebruiken
ze diverse nestkasten.

Metselnesten
Boerenzwaluwen maken hun metselnesten van balletjes modder met
kleine stukjes stro of grassprietjes. Een klein uitsteeksel of een spijker is
al genoeg voor het eerste begin. Daarna wordt het nest verder
opgebouwd. De eerste bekleding is van gras, de tweede is van veren.
Huiszwaluwen bouwen hun nesten op dezelfde manier, maar onder
uitstekende randen van daken. Hun nesten zijn dieper en hebben een
klein vlieggat aan de bovenkant.
Hangende nesten
Voor hangende nesten vlechten goudhaantjes het materiaal om de
dunne takjes aan het eind van een grote tak van een conifeer en
karakieten bevestigen hun nest tussen rietstengels. Het baardmannetje
nestelt tussen oude neergeslagen halmen van oud riet en andere
moerasvegetatie.

33

Drijvende nesten
Waterhoen, fuut, meerkoet en sommige eenden moeten tamelijk
omvangrijke nesten maken, omdat ze dat op het water doen. Waterhoen,
en meerkoet bouwen hun nesten zelfs in over hangende takken; ze
maken de zijkanten ervan hoger als het water stijgt.
De grootte van een nest
De grootte van een nest hangt af van de grootte van het legsel. Patrijzen
hebben grote nesten nodig, want ze kunnen met gemak 20 eieren
uitbroeden, terwijl de tengere steltlopers al in moeilijkheden komen als
ze meer dan hun gewone aantal van vier eieren leggen. De omvang van
het nest hangt af van het feit of het jaar na jaar weer wordt gebouwd.
Tenslotte wordt er onderling ook nog gekibbeld om een nestplaats. Een
nest (hol) gemaakt door spechten kan achtereenvolgens de boomklever,
koolmees, kuifmees, spreeuw, holenduif en steenuil als broedplaats
dienen.
Opgelet!
Neem nooit jonge vogels
mee naar huis. Laat ze op
hun plaats, ook al lijken de
ouders afwezig. Houdt
afstand tot de oudervogel.
Het verstoren van nesten
heeft maar al te vaak
kwalijke gevolgen.
Werkgroep Vogels.
(Bovenstaand verhaal is
gebaseerd op een
oorspronkelijk artikel van de
hand van Jos Smeets)
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CADEAU TIP VOOR IN DE TUIN:
‘Vötsje mèt hoeslook d’r op’
Jaren geleden toen bij ons in de buurt een aanplant van laagstam
appelbomen werd gerooid, heb ik een aantal door bulten en
inkepingen mooi gevormde onderstammen mee naar huis mogen
nemen. Normaal ondergaan deze wortelstronken een droogproces
van enkele jaren en verdwijnen dan in de houtkachel. Maar nu niet.
De ‘vötsjes’ zoals die onderdelen van de boom in het Limburgs
genoemd worden, zijn veel te mooi om als brandhout te dienen.

Zeker de ‘vötsjes’ van een oude aanplant uit de vorige eeuw. Die
stronken hebben een bonkige, massieve groeivorm zoals op bijgevoegde
foto te zien is; vaak met bolle vormen en tegelijkertijd met gleuven en
reten. Eigenlijk zijn die ‘vötsjes’ allemaal kunstwerken die lange tijd een
prachtige decoratieve waarde hebben. Maar de tijd staat niet stil. Ook
niet bij de boomkwekers. Die hebben het enten of oculeren van bomen
zodanig geperfectioneerd dat van de kunstzinnige vergroeiing bij jongere
laagstam appelbomen niet veel meer over is.
Waarom dit verhaal als de ‘vötsjes’ te mooi zijn voor de brandstapel? Op
enig moment ben ik een mooi gevormd exemplaar een beetje gaan
versieren. De diepe inkepingen heb ik benut om er lemige grond in aan
te brengen. Ik heb de leem met water gevormd tot een kneedbaar
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product en smeer dat met hulp van een voegijzer in de holtes, waarna de
dikke ‘pratsj’ stevig wordt aangedrukt. Een laag van een tot anderhalve
centimeter is voldoende om er daarna vetplanten (hoeslook in ’t dialect)
in te planten. Zo heb ik in de loop der jaren dit procedé ontwikkeld om
dat houtige product te herscheppen tot een kunstwerk voor in de tuin.
Wat is het geheim van de
tuinman? Vanuit een bouwplek
heb ik ooit een volle emmer
kleffe leem gekregen en dat spul
fungeert als perfect hecht- en
bindmiddel. Ik schep enkele
klonters leem in een bakje, voeg
er zóveel vocht aan toe dat de
leem goed kneedbaar is en
breng die daarna met het
voegijzer aan op ‘t ‘vötsje’. Als
de leem goed gekneed en
voldoende vochtig is laat dat
product zich perfect aanbrengen
op hout. De leem hecht zich vast
in de gleuven en poriën en biedt
een goede basis voor het
aanbrengen van de sedum
plantjes. De vetplanten zijn bij
tuincentra voor enkele euro’s te
koop. Een bakje telt afhankelijk
van de soort doorgaans 20 tot
25 plantjes. Voor de
verscheidenheid koop je
natuurlijk meerdere bakjes met
verscheidene vetplanten. Met
het voegijzer als reddend
hulpmiddel zijn de vetplanten
goed aan te brengen op de
ondergrond: klein gaatje prikken,
worteltje erin, leem wat
aandrukken en klaar is Kees; die
heet in dit geval Paul.
In de loop der jaren heb ik wel wat leermomenten meegemaakt. Het
meest leerzaam was wel de ervaring dat onze Limburgse löss
minder/niet geschikt is om als onderlaag op hout aan te brengen. Als het
langere tijd droog is valt löss uit elkaar in kleine korrels en biedt vanaf
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dat moment geen houvast voor de sedums. Dat verval kan natuurlijk
verholpen worden door regelmatig te besproeien met water. Maar die
extra vorm van werkverschaffing heb je in een tuin niet nodig! Dat euvel
doet zich niet voor bij die lemige ondergrond die bovendien water beter
vast houdt. De ‘constructie’ van een lemige ondergrond met vetplanten
op een wortelstronk kan jaren mee. Jacques Ummels uit Geulle liet mij
enkele weken geleden een ‘vötsje’ met aanplant’ zien dat ik 15 jaar
geleden voor hem had gemaakt. Ik merk op: het op een esthetisch
verantwoorde manier ‘beklonteren’ en beplanten van zo’n houtige
ondergrond vergt wel enkele uren. Maar daarna heb je (behoudens het
begieten bij langere droge periodes) een rusttijd van jaren! Daar wil
iedereen blindelings voor tekenen. En ik moet zeggen: het werken met
een mooi gevormd stuk hout en het steeds opnieuw bekijken welke
vetplanten qua vorm en kleur bij elkaar gegroepeerd kunnen worden
geeft een geweldige rust, fysiek én geestelijk. Om kort te gaan: het op
deze wijze werken met een ‘vötsje’ is effectiever dan een paracetamol.
Bij de foto is nog vermeldenswaard: de eironde zwarte plek bovenin de
sedum verzameling. Weliswaar ook afkomstig uit de natuur maar van
andere herkomst. Naast onze bomentuin ligt, afdalend in het bosgebied
van de Breuk, een perceel dat vanaf begin jaren vijftig vorige eeuw door
een gedeelte van de Moorveldenaren benut is als openbare stort.
Aanvankelijk werden er vooral de asresten uit de kachel gedropt, later
ook bouwafval. Bij het zuiveren van de vroegere stortplaats kom ik nogal
eens de eierkolen tegen die vroeger gebruikt werden om de Brabantse
kachel of de haard ’s nachts af te stoken. Eén van die gevonden
eierkolen prijkt nu als decoratief element boven in het ‘vötsje’. Een meer
vreedzame presentatie kan ik er niet van maken.
Naschrift
Jeugdige bezoekers heb ik meermaals gewezen op de zwarte eierkool
en gevraagd of zij dat ‘product’ kenden; dan blijkt telkens weer dat
jongeren dáár geen enkel idee van hebben.
Voor geïnteresseerde lezers die na het lezen van dit artikel ook eens
graag ‘zittend kneedwerk’ willen verrichten kan ik melden: oostelijk van
vliegveld Maastricht-Aachen-Airport wordt momenteel veel grondverzet
gepleegd. De geel gekleurde aarde lijkt erg geschikt voor de nieuwe
hobby. Met één emmer kom je tot aan een Russisch meerjarenplan.

Paul Notten

paulnotten@hetnet.nl
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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

2017
Woensdag 6 september: “Ulestraten dorp op het plateau 1980-2009”
door Fred Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com 043 364 4647).
Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zondag 10 september: Wandeling Rivierpark Maasvallei o.l.v. Fred
Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com 043 364 4647).Vertrek 14.00 uur
Kerkplein Geulle aan de Maas.
Woensdag 4 oktober: “Paddenstoelen” door Henk Henczyk van
Paddenstoelen Studiegroep Limburg (PSL) o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Woensdag 25 oktober: “De hemel die wij dreigen te verliezen” door
Angelo Luja van Vereniging voor weer en sterrenkunde Galileo afd. ZuidLimburg. o.l.v. Els en Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com 043 364
3740). Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zaterdag 28 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van
IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) o.l.v. Els en Wim
Derks (043-3643740) m.m.v. Ver. voor weer- en sterrenkunde Galileo,
afd. Zuid-Limburg. Vertrek: 19.30 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 1 november: “Tussen de Dellen en de Wijngaardsberg”,
natuur en cultuur in een veranderend landschap door Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com 043 364 4647). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zaterdag 4 november: Natuurwerkdag
Zondag 5 november: Duurzaam Meerssen Dag; 13:00 tot 17:00 uur
Auw Kerk Bunde
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Woensdag 6 december: “Biologische wijnbouw en proeverij” door Wim
Gloerich o.l.v. Jo Frenken (jo.frenken@home.nl 043 364 4975)
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zondag 31 december: 38e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com 043 364 4647). Vertrek: 14.00 uur achter kerk
Ulestraten (Dorpstraat)
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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: 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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