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Van de Bestuurstafel
Haamsjeut
Na een afgeslankte herfsteditie van Haamsjeut proberen we nu weer een
volwaardige editie te krijgen. André Ament heeft zijn best gedaan om met
de hem beschikbare technieken de opmaak te verzorgen. Hij heeft
daarvoor adviezen gevraagd aan personen met meer deskundigheid,
maar ook met meer technische mogelijkheden. Nu ik dit schrijf, weet ik
nog niet wat het resultaat geworden is. Ik ga ervan uit dat het er goed uit
is gaan zien. Er blijft behoefte aan versterking van de redactie. Wellicht
vind u het zelf leuk om mee te doen of kent u iemand die we zouden
kunnen benaderen. Vier keer per jaar een bijdrage leveren vergt niet
teveel tijd.
Website
De website is ook weer in orde dankzij de prima ondersteuning van Hélène
Vaessen, een leerling van Stella Maris. André Ament heeft voor de
website bovendien hulp gekregen van Leon Schoenmakers.
Jeugdgroep
We hebben een nieuwe coördinator van de jeugdgroep gevonden:
bestuurslid Jan de Veen. De jeugd is een zeer belangrijke doelgroep voor
IVN. Wat kinderen in hun jeugd mee krijgen over natuur heeft het hele
leven effect. De jeugdgroep is een gezamenlijke activiteit van IVNUlestraten en IVN-Meerssen. Jammer dat de belangstelling vanuit
Ulestraten tegenvalt. Wie heeft er zin om zich in te zetten voor de
jeugdgroep?
Andere werkgroepen
IVN-Ulestraten heeft een bloeiende (zingende?) vogelwerkgroep met
inspirerende avonden op de tweede woensdag van de maand en
interessante excursie in natuurgebieden in de omgeving en soms wat
verder weg. Steen- en kerkuilenkasten worden opgehangen en
onderhouden.
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De werkgroep Vliekerbos heeft weer de paden vrijgemaakt in het bos.
Eerder is het geologisch monument bij Waterval beter in beeld gebracht.
Op verzoek is daar een insectenhotel geplaatst door SBB.
De werkgroep Kwallef heeft er weer een bruisend seizoen op zitten met
veel zeer actieve leden en gaat volgend jaar het eerste lustrum vieren
onder ander met een open dag.
Toekomst
Zoals eerder aangegeven is het bestuur bezig om IVN-Ulestraten meer
toekomstbestendig te maken. Inspiratie daarvoor hebben we ontleend aan
de enquête, die gehouden is onder de leden. Werkgroepen binnen het
bestuur hebben een aantal thema’s uitgewerkt. Verder is onlangs ook een
gesprek geweest met Fred Erkenbosch en Wim Ghijsen, oud
bestuursleden en prominente leden van IVN-Ulestraten. Het was een
openhartig gesprek over een aantal kritiekpunten over het functioneren
van IVN Ulestraten. Dit gesprek is wederzijds als positief en waardevol
ervaren.
Bestuur
Ook het bestuur heeft niet stilgezeten. Zo zijn we druk bezig met het
ontwikkelen van plannen om de continuïteit van de vereniging te
waarborgen. Graag zien wij u op de algemene ledenvergadering op 17
januari, waar we onder andere stil staan bij de verjonging van IVN. Daar
wordt ook verslag gedaan van de werkzaamheden van alle werkgroepen.
Bij deze Haamsjeut zit ook weer een oproep om de contributie te betalen.
Uiteraard stellen wij uw financiële bijdrage zeer op prijs.

Wim
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Van de Redactie
Dit is de eerste Haamsjeut die is samengesteld door de nieuwe redactie.
Dat klinkt fraaier dan het is, want die nieuwe redactie wordt slechts
gevormd door ondergetekende! Het werk dat een paar jaar geleden nog
door drie personen werd gedaan, rust nu op mijn schouders. Het voordeel
is: als er iets mis gaat dan is het ook meteen duidelijk wie de fout gemaakt
heeft!
Toen ik besloot om het zelf te gaan proberen wist ik toch niet goed wat ik
me op de hals haalde. Ik had wat ervaring in het maken van
vakantieverslagen (tekst en foto’s in een Word-document), maar het
samenstellen van een document als de Haamsjeut, waarin documenten
van verschillende auteurs tot een eenheid moeten worden gesmeed, is
toch duidelijk andere koek. Ook de keuze voor een mooie opmaak is niet
iets waar ik in doorgeleerd had. Ik ben dan ook heel blij met de steun die
ik van diverse kanten ontvangen heb. Jan van Dingenen heeft me veel
suggesties aan de hand gedaan om de diverse artikelen ‘op te schonen’,
voordat ik met de opmaak ervan begin. Hij heeft ook de tekeningen
beschikbaar gesteld om in de toekomst te blijven gebruiken voor de
Haamsjeut. Dank ook aan Kara Petit, die suggesties heeft gedaan voor de
opmaak en ook nog een laatste kritische blik heeft geworpen op het
concept. Tenslotte heeft Leon Schoenmakers nog de allerlaatste
verbeteringen in de tekst aangebracht. Hopelijk hebben al deze
inspanningen geleid tot een fraai uitziend, goed leesbare en interessante
aflevering van de Haamsjeut.
Ik ben dan ook zeer benieuwd wat jullie van deze uitvoering van de
Haamsjeut vinden en hou me aanbevolen voor opmerkingen en
commentaren. Jullie kunnen me bereiken op onderstaand email-adres.
André Ament, andreament47@gmail.com

6

Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten 2018
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op woensdag 17 januari 2018 om 19.30
uur in ons verenigingslokaal.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op
25 januari 2017. Deze notulen staan vermeld in de lenteHaamsjeut 2017 (blz. 6, 7 en 8)

3.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden dient Jo Frenken zijn plaats in het
bestuur ter beschikking te stellen. Jo Frenken stelt zich herkiesbaar.
Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten
ter verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door
tenminste 5 IVN leden en een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat voorhanden is.

4.

Presentatie van het jaarverslag 2017

5.

Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen

6.

Financieel verslag 2017
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en
nader toegelicht.
Vaststelling contributie voor het jaar 2019.
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7.

Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw
kascontrole-commissielid
Zittende leden zijn: Frans Passier, Jacques Mulders en Henk
Urlings.
Aftredend volgens rooster is Frans Passier.

8.

Toekomstvisie IVN-Ulestraten

9.

Mededelingen van algemene aard

10.

Rondvraag

Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ulestraten, december 2017
Namens het bestuur,
Leon Schoenmakers
Secretaris
E-mail: ivn.ulestraten@gmail.com
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Op bezoek bij de Amerikaanse soldaten
Inleiding
In de oorlogsjaren hadden mijn ouders een fototoestel en daar werden af
en toe foto’s mee gemaakt. Het was de tijd van het fotorolletje waarmee
men toch wat zuiniger was dan met de huidige digitale fotocamera. Als het
rolletje vol was werd dat naar een fotograaf in Beek of een andere ‘grote’
plaats gebracht om ontwikkeld te worden. Weer thuis werden de foto’s
bekeken, bleven enige tijd in het mapje van de fotograaf op tafel liggen en
belandden daarna in het fotoarchief van die tijd. Bij ons was dat een
houten sigarenkistje waarvan als enige informatie uit die tijd overgebleven
is de aanduiding: ‘kleinhandelsprijs van f 2,50’. Uit dat sigarenkistje heb ik
een kiekje opgediept uit de tijd van de bevrijding 1944/1945.
Behalve voor de archivering zorgde mijn moeder meestal voor de datering
van de op de foto zichtbare
scène. En dat is hier gelukkig het
geval. De foto is gemaakt op
zaterdag 11 april 1945. Een meer
exacte tijdsaanduiding is niet
mogelijk! Voor de tijd van het jaar
moet het aardig weer geweest
zijn want iedereen is gekleed in
trui en eentje zelfs in een hemd
met korte mouwen. De foto is
gemaakt in weiland Pesch, een
grote boomgaard westelijk van
mijn ouderlijk huis aan de
Schonen Steynweg in Moorveld.
Het weiland was destijds van Sjo
Pesch en stond helemaal vol met
grote kersenbomen (Spaanse en
Basterd-dikke). In totaal wel zo'n
40 tot 50 exemplaren. Eén van
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die Basterd-dikke was de grootste boom met in de kruin een doorsnee van
wel veertig meter. Aan zo'n boom werd door 2 of 3 mensen wel twee
dagen aan één stuk door geplukt.

Onvoorstelbaar! Het plukken van kersen was echt handwerk dat maar
langzaam vorderde. Om in zo’n grote boomgaard het hele karwei te klaren
waren 15 tot twintig plukkers nodig die meer dan twee weken bezig bleven
met lange plukladders tot rond de vijftig sporten. Maar nu de foto. Die is
gemaakt aan de rand van het grote weiland met direct op de achtergrond
de tenten van de ter plaatse gelegerde Amerikaanse militairen. Het
weiland lag hé-lé-maal vol met tenten. Als (kwa)jongens wilden we
dagelijks tussen de tenten door slenteren om links of rechts wat klein spul
op te pikken bij de militairen zoals kauwgom in lange, platte repen. Maar
we waren het meest verguld met een blik noodrantsoen waarin onder
andere vlees, koekjes die de honger lange tijd tegenhielden en stukken
chocolade puur zo lekker…! Nadien ben ik die niet meer tegengekomen.
Op de foto van links naar rechts: mijn broers Piet en Marcel (beiden
overleden), schuin achter Marcel (ook overleden) ondergetekende en
helemaal rechts neef Jo Zeegers van ''Aan de Baan” (nu de A2). Tijdens
de legering van de Amerikaanse
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militairen was er nog een ander memorabel voorval. Aan de andere kant
in het weiland schuin tegenover het bakhuis van de Moorveldshof stond
een ronde drinkwaterbak voor het vee. Eén van de Amerikaanse militairen
wilde als herinnering aan zijn verblijf in Limburg en wellicht als groet naar
zijn familie daar een foto maken van mij (een guitig jochie van vijf jaar oud)
en Rob Pesch (de zoon van de weide-eigenaar).
We moesten in verschillende poses achter de drinkwaterbak gaan staan,
de ene keer glimlachend, de volgende keer met een bloempje (een
meizoentje) in de mond. Ondertussen dat de militair alle moeite deed om
ons zo fotogeniek mogelijk te fotograferen liepen onze speelkameraadjes
achter de haag te klieren met kreten en opmerkingen en was er zelfs
eentje die door een gat in de haag probeerde een gezicht te 'trekken'.
Enfin, hoe de foto's uiteindelijk zijn geworden weet ik niet. Welllicht even
onbekommerd als op bijgaande foto maar mogelijk met enige spanning op
het gezicht van Rob en ondergetekende vanwege die klierende makkers
achter de haag. Achteraf heb ik de tijd met de Amerikanen ervaren als een
‘geweldige onbekommerde periode’. We zwierven overal rond en voelden
ons vrij als vogels.
paulnotten@hetnet.nl
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Miene kwallef Winter 2017 (aflevering 18)
Inleiding
Deze aflevering is een al wat oudere aangepaste tekst. Hopelijk is de
redactie- en opmaak-organisatie van onze mooie Haamsjeut weer op
sterkte. Dan kan mijn verhaal volgende keer weer wat meer aansluiten bij
het seizoen. Deze keer beperk ik mij tot het beschrijven van de
selderieknol inclusief recept en ’n bezoek bij kwallef-liefhebbers. Maar
eerst nog een lesje over bodemgesteldheid.
Bodem in balans
Bij mijn verjaardag kreeg ik een boek cadeau Bodem in Balans van de
schrijver Phil Nauta, een Amerikaan die kennis en inzicht heeft in de
chemische, fysische en energetische samenhang van de bodem. Het boek
biedt een aantal strategieën om gezondheid en overvloed in je natuurlijke
tuin te krijgen. Hij beschrijft methodes als composteren, mulchen en
gebruik van compostthee. Een bodemanalyse is de basis. Hij behandelt
uitgebreid de verschillende voedingsstoffen, meststoffen, biostimulanten
en micronutriënten. Hij eindigt met een plan van aanpak om je tuin
kerngezond te maken.
Het is geen roman, om zomaar te lezen. Toch is het geen zware kost en
bijzonder interessant. Ik zal een bladzijde, enigszins aangepast, hieronder
meegeven.
De bovenste twaalf centimeter van de bodem.
Een goede bodem barst van het microbiële leven. Zo zijn er de protozoa,
de kleinste diertjes ter wereld. En dan zijn er de nematoden, kleine
aalachtige diertjes, ook wel aaltjes genoemd en bekend als parasieten. De
bovenste centimeters van de bodem bevatten verder nog bacteriën,
gisten, schimmels, actinomyceten en algen. Onderzoekers hebben
berekend dat in twee handjes biologisch actieve grond meer levende
organismen zitten dan er mensen op aarde zijn.
Aeroob leven heeft lucht nodig. Anaeroob leven, onder de bovenste 12
centimeter, moet een luchtvrij milieu hebben.
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Daarom houden eco-boeren niet van kerend ploegen. Die manier van
ploegen is schadelijk voor de onbetaalde arbeidskrachten in de bodem.
Ploegen brengt aeroob leven in luchtdichte ruimte en verplaatst anaeroob
leven naar een plek waar lucht is.
De bovenste 12 centimeter van bijna elke bodem bevat 95 % van het
aerobe leven in die bodem. Deze bacteriën hebben, naast gewasresten
en organische stof, zuurstof nodig. Humus, organisch materiaal dat niet
verder ontbonden kan worden, zit geconcentreerd in de bovenste vijf tot
12 centimeter van de bodem. Je kunt stellen dat de humuslaag het
kloppend hart is van de bodem. Humus is welbeschouwd de brug tussen
de biologische en de chemische wereld, hoewel humus als fysisch wordt
bestempeld.
De meeste voedingsstoffencycli zijn het meest actief in de bovenste 12 tot
17 cm van de bovengrond en het minst actief in de ondergrond.

Dit verhaal geeft aan hoe belangrijk het is om de bodem te kennen. Hierbij
zijn zoveel onderwerpen aan de orde. Het juiste samenspel van de al deze
onderdelen maakt dat het de gebruiker van de bodem tot tevredenheid
stemt. Bovenstaand geeft aan dat we in elke geval het microbiologische
leven in de bovenste bodemlaag moeten koesteren.
De knolselderie
De knolselderij is al ruim tweeduizend jaar bekend in landen rondom de
Middellandse-Zee. Sinds de Middeleeuwen is de plant in de lage landen
in gebruik als geneesmiddel. Het zou helpen tegen hoest en zou een
bloedzuiverende werking hebben. Men zegt dat knolselderij goed is voor
het urinestelsel, maar daar heb ik in de boeken niets over gevonden.
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Vanaf 1750 is de knolselderij als groente op het menu te vinden.
Knolselderij is een variant van het kruid snijselderij die net boven de grond
een knol vormt. Nog een andere variant is de bleekselderij. Knolselderij
vormt een knol met een doorsnede van zo'n 10 tot 15 cm. Ook de bladeren
kunnen gegeten worden, vaak om de smaak. Het meest bekend is de
knolselderij als smaaktoevoeging in de erwtensoep. De smaak van de
knol (ook het blad) is milder dan die van de snijselderij. Men kan de
knolselderij voor veel meer gebruiken, bijvoorbeeld: gefrituurd in
fritesvorm of geraspt, als puree, puur selderij of gemengd met aardappels,
als salade (al of niet gemengd) en als warme groente (zie onderstaand
recept).
Voor een kwallef is het niet interessant om zelf selderij te zaaien. Aan 10
tot 15 knollen heb je doorgaans genoeg in een doorsnee gezinnetje. Het
is eenjarig, dus elk jaar opnieuw telen. Gewoon plantjes kopen en om de
50 cm in een rijtje planten (april-mei). Ze vragen een goed bemeste grond
en weinig andere aandacht dan onkruid verwijderen.
Hoewel knolselderij een wortelgewas is wordt deze vanwege de behoefte
aan een goede bemesting op het perceel van de bladgroenten geteeld.
Wat ik ook doe is regelmatig de afhangende blaadjes onderaan wegritsen.
Dat zou de groei bevorderen. Oogsten vanaf begin november. Ik laat ze
staan tot midden december. Ze kunnen een beetje nachtvorst hebben.
Daarna gaan ze naar de kelder. Ik zet ze dan in licht vochtig zand, zo zijn
ze lang houdbaar.
Hierna volgt een recept, dat vooral
geschikt is als bijgerecht, passend bij
wild. Het is een roerbakgerecht van
knolselderij met cranberry’s, voor 4
personen.
Benodigdheden:
2 eetlepels olie, 400 gram in kleine
blokjes gesneden knolselderij, een
fijngesnipperd sjalotje, een eetlepel
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tijm, versgemalen peper, zout moet niet, 200 gram verse cranberry’s
(beetje pletten) en 2 eetlepels honing.
Verwarm de olie in een wok (koekenpan is ook prima) en wok de
knolselderijblokjes. Voeg de tijm en sjalot toe en laat dit garen (middelhoge
stand) tot de selderijblokjes goudbruin zijn (5 minuutjes). Voeg de overige
ingrediënten bij en laat alles nog 5 tot 8 minuutjes doorbakken en
karamelliseren.
Op bezoek bij ….
Al eerder was ik van plan de kwallef achter de woning van (vroeger) de
familie Latten te bezoeken. Vanaf het kerkhof was me opgevallen dat hier
iets moois moest liggen. Sinds 1991 wonen hier, aan de Pastoor van
Eijsstraat, Mieke Kouters en Henny Lafleur. Dat ze hier zijn gaan wonen
heeft er alles te maken dat een mooi groot stuk grond achter de woning is
gelegen. Ernaast ligt de kwallef van Raymond Mohnen; hier was ik al
eerder. Het zijn twee pareltjes naast elkaar; ieder met hun eigen identiteit.
Mieke en Henny kijken vanuit hun woning door de brede glaspui uit op een
mooi aangelegde tuin met een pad in de richting van de kwallef. Zij wilden
een kwallef in de buurt; een volkstuintje (op enige afstand) zou het nooit
kunnen worden. Ze hadden nog weinig ervaring.
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Gelukkig woonde naast hun, waar nu
het jonge gezin Mohnen huist, de
familie Notermans. De oude heer
Notermans heeft hun veel geleerd en
op gang geholpen. Het was kunst om
hem te evenaren. Ja als je alles
naast je dagelijks werk moet doen en
een oud gedreven heertje moet
bijhouden is dat een kunst. Het ging
er dan om in het voorjaar op tijd te
beginnen en uiteraard de juiste
groenten te zaaien en te poten.
Inmiddels, na meer dan 25 jaar,
mogen ze met recht op de
ervaringen teren. Ze genieten dagelijks van hun vers geoogste groenten.
Het verse, het schone, de trots van de eigen producten, de ruime keuze,
en meer van dit soort uitingen maakt het voor hun wel eens moeilijk op
andere plaatsen aan tafel te gaan. Het bewustzijn van de rijke eigen
mogelijkheden maken dat Mieke en Henny eigenlijk gelukkig en trots zijn
op wat ze allemaal zelf hebben.
Hun kwallef is op dit moment (begin september) op weg naar de herfst.
Dat betekent dat de meeste zaken al zijn geoogst en er weinig meer wordt
gezaaid. Hun kwallef heeft nog heel veel te bieden. De laatste tomaten in
de serre en in de potten onder een afdakje geven vooral ook kleur. Het
fruit is er nagenoeg af. De overgebleven frambozen en mirabellen hebben
vanwege de koudere nachten helaas wat minder smaak. Een enkele peer
en goudrenet hangt te wachten op het juiste plukmoment. Een ruime
sortering aan koolsoorten geeft straks, tot diep in de winter, verrukkelijke
momenten aan de keukentafel. Mijn oog viel op een perkje “NieuwZeelandse spinazie”, voor mij een onbekende groente. Het werd mij door
Mieke aangeprezen als eenvoudig te kweken en zal niet zoals gewone
spinazie snel doorschieten. Ik kreeg een maaltje mee om te proberen en
als het bevalt straks een keer zaad ophalen (het is goed bevallen!).
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Opvallend is dat er nog tuinbonen stonden. Normaal in augustus, volgens
Mieke nog ruim te oogsten. Ook stonden nog wat restjes peultjes. Het kan
allemaal. Creativiteit en uittesten zie ik graag, dat houdt ons actief. Wat ik
wel mis, is prei. Ben vergeten te vragen waarom. Wel staat er nog een
weelde aan snij-ui, dat zeker een alternatief voor prei is. Onlangs werd er
nog veldsla gezaaid en knoflook gepoot. Je moet blijven vooruitkijken,
toch? Henny heeft zijn eigen stijl van kwalleven gevonden. Hij verzamelt
compost op een hoop achter de serre. Hierop wordt alles bijeengebracht,
ook grover spul. In het voorjaar wordt dit ondergewerkt en wordt met een
frees de kwallef zaaiklaar gemaakt. Compost heeft hij onvoldoende,
daarom dat hij ook gedroogde koemest toevoegt.
Het was mij een genoegen om een uurtje
te genieten van deze bijzondere kwallef.
Nog bijzonderder is dat het keuvelen met
Henny en Mieke over hun kwallef laat
zien dat ze het naar de zin hebben en
elke dag genieten. Zo moet het zijn.
Tot een volgende keer, groe(n)ten,
Henk Urlings.

Bron: Phil Nauta, Bodem in Balans, gezonde planten in een gezonde tuin
Samenwerkende Uitgevers Vof, 2014
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Luchtkwaliteit
Direct na onze geboorte als de navelstreng wordt doorgeknipt gaan we
zelf ademen: we leven. Als we onze laatste adem uitblazen zijn we
gestorven. Tussen geboorte en dood ademen we de lucht uit de omgeving
in: per dag halen we 20.000 keer adem.
Mensen hebben recht op schone lucht, maar de lucht in Nederland is verre
van schoon. In ons land sterven er jaarlijks 5000 mensen aan de gevolgen
van slechte lucht. Ongezonde lucht is slecht voor mens en dier maar de
stikstofoxiden dragen ook bij aan verzuring in de natuur. Onze lucht wordt
aangetast door onvoorstelbaar veel oorzaken: uitstoot van fabrieken,
verkeer, industrie, landbouw, intensieve veeteelt, luchtvaart, scheepvaart,
gifwolken enz. Soms kunnen we een vervuiling ruiken of een ‘gifwolk” zien
maar doorgaans weten we niet of onze lucht vervuild is. Personen die
problemen hebben aan de luchtwegen of longen merken als eersten dat
de lucht niet goed is. De Gemeente Meerssen stelt momenteel een
beleidsplan op over de luchtkwaliteit. Dit plan wordt mede vorm gegeven
door maatschappelijke organisaties waaronder IVN. Om de luchtkwali-teit
te beoordelen is het
nodig
dat
er
gemeten
wordt.
Daarom hangen er
op zes plekken in
de gemeente meetbuisjes, de zogenaamde
Palmes
buisjes die elke
maand worden vervangen. Meerssen
draait mee met een project van Maastricht. De gebruikte buisjes worden
in een lraboratorium onderzocht. De resultaten zijn te vinden op
http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht/
Milieudefensie Meerssen draagt de zorg voor het vervangen van de
buisjes elke vier weken, een jaar lang.
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Aan de grote vervuilers
kunnen we niet veel doen als
eenling maar ieder van ons
kan meehelpen om de
kwaliteit van de lucht in onze
eigen omgeving te verbeteren. En alle kleine beetjes
helpen. Neem vaker de fiets,
dan vervuil je niets.
Ook kiezen voor openbaar
vervoer is beter dan je auto
gebruiken. Als je een nieuwe
auto of scooter gaat kopen
kies dan voor een elektrische. Het is bij weinig mensen bekend dat een
scooter meer vervuild dan een auto. Houtkachels en open haarden lijken
gezellig en duurzaam, maar vervuilen de lucht in de naaste omgeving
enorm. Gebruik de haard of kachel vooral niet om afval op te stoken en
doe dit ook niet in de tuin. Stook niet bij mistig weer, de rook blijft hangen
en kan veel overlast veroorzaken in de directe omgeving. De luchtkwaliteit
in huis is vaak veel slechter dan de lucht buiten. Een volgende keer krijgt
u daar informatie over.
Els Derks-van der Wiel
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Landschap rond Waterval (Deel 11)
Inleiding
In vorige edities van D’n Haamsjeut zijn we ingegaan op de Romeinse
invloed op het landschap rondom Waterval. Die invloed kan er zijn in de
vorm van restanten van een Romeinse boerderij (Villa Berghemmerveld,
deel 7), mogelijk Romeinse wijnterrassen (deel 8) en wegen van mogelijke
Romeinse oorsprong (deel 7, 9 en 10).
In dit deel gaan we meer in op het grotere geheel en de samenhang tussen
genoemde zaken. Aangegeven wordt dat de aanwezigheid van wijnbouw
in de Romeinse tijd zeer aannemelijk is gezien de wijnconsumptie van
Romeinen en in het bijzonder van de soldaten langs de rijksgrens. Met
name voor de grote aantallen soldaten was er behoefte aan grootschalige
graanteelt. De lössgronden leenden zich daar uitstekend voor. De bossen
op de plateaus werden gekapt. Er kwamen grote akkerbouwbedrijven met
gebouwen (villa’s) en er werden wegen aangelegd voor aan- en afvoer. Er
kwam een hoofdweg van west naar oost door het lössgebeid van
zeehaven naar rijksgrens langs de Rijn. Meerssen en daarmee ook
Waterval lag bij die hoofdweg die later de naam Via Belgica kreeg.
Wat verklaart de wijnbouw?
Zoals eerder al opgemerkt was de temperatuur in de Romeinse tijd enkele
graden C ° hoger dan tegenwoordig, hetgeen het mogelijk maakte hier te lande wijn
te verbouwen, liefst op de naar het zuiden
gerichte hellingen. De wijnbouw komt
oorspronkelijk
uit
het
middellandse
zeegebied. De Romeinen hebben de
wijnbouw hier geïntroduceerd. Dat zal een
geleidelijk proces zijn geweest, dat min of
meer volgde op de veroveringen van dit
gebied door de Romeinen. Aangezien wijn
een belangrijke drank was voor de
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Romeinen was de afzet van wijn min of meer gegarandeerd. Daar kwam
nog bij dat ook iedere Romeinse soldaat recht had op een liter wijn per
dag. Alleen al voor de legioenen die gelegerd waren langs de noordelijke
grens van het gebied, gevormd door de Rijn, waren grote hoeveelheden
wijn nodig. Daarbij kwam ook nog de consumptie van wijn door de
bevolking zelf, die vooral in de steden was geconcentreerd. Om deze wijn
te transporteren vanuit het middellandse gebied was ondoenlijk. Het ligt
dus erg voor de hand dat de Romeinen al vroeg geprobeerd hebben om
die wijn dichterbij te verbouwen, waarbij wellicht eerst Frankrijk en
Duitsland de leveranciers waren. Uiteindelijk heeft men ongetwijfeld ook
de op het zuiden gerichte hellingen in Zuid-Limburg als geschikt biotoop
voor de druivelaar ontdekt. Een Romeinse oorsprong van de wijnterrassen
in het huidige bos op de helling van de Wijngaardsberg is dus niet
onwaarschijnlijk.
Wat verklaart de landbouw?
Hoewel de elite in Rome en andere stedelijke bewoning over alle luxe
goederen, en dus ook over luxe etenswaar kon beschikken, bestond het
dagelijkse menu van de gewone Romein, zeker in de periferie van het
Romeinse rijk, vooral uit graan. Van vooraf gaande tijden weten we niet
met zekerheid wat er gegeten werd. Bij de jager/verzamelaars zal dit
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voornamelijk vlees en vruchten zijn geweest. De Bandkeramieker
introduceerde het graan in onze contreien en daarmee zal het aandeel
graan in het menu zeker zijn toegenomen, maar hij had ook wat vee rond
scharrelen, dat op gezette tijden ook verorberd kon worden. In de
Romeinse tijd werd de productie van graan, waarbij een hoofdrol is
weggelegd voor spelt, op grote schaal ter hand genomen, zodat ook de
kostprijs omlaag ging en de bevolking relatief goedkoop kon worden
gevoed. Ook hier spelen de Romeinse legioenen weer een rol, want ook
de legionair kon op deze wijze redelijk goedkoop van eten worden
voorzien, zeker omdat het hoofdbestanddeel van zijn maaltijden ook uit
brood bestond. Als we weer de grote lijnen bekijken van de graanteelt en
het vervoer van dit graan naar de plekken waar het geconsumeerd werd
(steden en legioenen gelegerd aan de rijksgrens) in het noordelijk deel
van het Romeinse rijk, dan zien we dat opnieuw de plaatselijke
bodemgesteldheid een grote rol speelt. De Rijn vormt zoals gezegd de
noordelijke grens, waar zich dus ook de legioenen bevinden. Ten zuiden
daarvan bevindt zich een strook zandgrond (Noord-Brabant en NoordLimburg) die zich van nature niet goed leent voor de verbouw van graan.

Zonder voldoende bemesting zijn deze gronden snel uitgeput en van
bemesting had men nog niet zo veel verstand. Gelukkig voor de Romeinen
bevindt zich ten zuiden van deze zandgronden een brede strook met
lössgrond die uitermate geschikt is voor graanteelt. Deze strook löss strekt
zich uit van de Rijn bij Keulen via Zuid-Limburg naar België tot aan NoordFrankrijk. In onze contreien wordt deze strook met löss aan de zuidkant
begrensd door de Ardennen, die ook weer minder geschikt zijn voor
graanproductie.

22

Ten noorden hiervan liggen de zandgronden van Midden en Noord
Limburg, die ook minder geschikt zijn voor graanteelt. In Zuid-Limburg
werden vooral de plateau’s gebruikt voor de landbouw. Voordat de
Romeinen hier arriveerden waren de plateaus vrijwel helemaal bedekt met
bos. De vroegere landbouwactiviteiten van de Bandkeramiekers was
redelijk kleinschalig van aard en vond plaats in kleine open gekapte
plekken in het bos. De landbouw van de Romeinen was grootschalig en
uiteindelijk moeten de plateaus volledig ontbost zijn en voor landbouw in
gebruik zijn genomen. Dit leidde plaatselijk tot grote erosie, waarbij grote
hoeveelheden erosiemateriaal van de hellingen spoelde.
Wat verklaart het wegenpatroon?
Het geproduceerde graan moest vervoerd worden in noordoostelijke
richting naar de Rijn en hier komt dan de Via Belgica (die overigens zijn
naam pas in de vorige eeuw kreeg toegedeeld) om de hoek kijken. Niet
voor niets is deze hoofdader in het wegennet te vinden midden in de brede
strook löss in dit deel van het Romeinse rijk.
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Deze weg liep van Boulogne-sur-Mer naar Keulen en maakte het mogelijk
om het in deze streek geproduceerde graan naar de aan de Rijn gelegerde
legioenen te vervoeren. Wanneer er tekorten dreigden kon dat via de zee
worden aangevoerd en over de Via Belgica worden vervoerd en als er
overschotten waren kon dat via zee worden afgevoerd. Het belang van de
Via Belgica voor het functioneren van Romeinse samenleving kan niet
worden overschat. Naast deze hoofdweg waren er tal van wegen,
waarlangs de plaatselijke productie naar deze hoofdweg kon worden
afgevoerd en andere producten aangevoerd. Hier kunnen we ons
voorstellen dat de producten van de villa in Berghemmerveld via de route
beschreven in deel 7 vervoerd werden richting Meerssen om daar
aansluiting te vinden op de Via Belgica. Het is net alsof met deze kennis
over de historische context de Trichterstraat en het daarop aansluitende
Trichtervoetpad, eventueel door de plaatselijke wijnterrassen, de fantasie
geprikkeld wordt en je de Romeinen als het ware door het landschap ziet
lopen. Kennis over de geschiedenis brengt het landschap tot leven.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de beschrijving van de
periode dat de Romeinen in onze streken verbleven. Op het eind van de
4de eeuw en gedurende de 5de eeuw na C. kregen de Romeinen steeds
meer te maken met volkeren uit het noorden die de Rijn overstaken en
zich mettertijd daadwerkelijk konden vestigen in deze streken. De
Romeinse villa’s werden vaak in brand gestoken getuige de door
archeologen aangetroffen asresten. De verdediging van het rijk stortte in
en nam in zijn val ook de landbouw mee. Graan was niet langer in die
grote hoeveelheden nodig om het leger te voeden. Daarmee stortte de
hele infrastructuur van het Romeinse rijk in en traden de ‘duistere’
middeleeuwen in. Wat dit allemaal tot gevolg had en of die periode
werkelijk zo duister was, zullen we in de volgende hoofdstukken
beschrijven.
André Ament en Wim Derks
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Cursus wilde planten in eigen omgeving
IVN Meerssen en IVN Ulestraten organiseren voorjaar 2018 een cursus
over wilde planten. Welke planten komen er in onze omgeving voor en hoe
je ze kunt herkennen? U leert wat determineren is. De onderdelen van de
plant worden besproken, omdat kennis daarvan nodig is om te kunnen
determineren. U leert omgaan met een eenvoudige veldflora. We leren
eigenschappen van planten die familie van elkaar zijn. Ook gaan we in op
eetbaarheid en giftigheid van planten.

Al deze dingen komen aan bod in de cursus die gegeven wordt in de
maanden maart, april en mei 2018. De cursus bestaat uit 3 à 4 theorieavonden, waarin we samen ook planten zullen bekijken en proberen ze
een naam te geven. Maar we gaan ook een drietal zaterdagochtenden het
veld in om de planten in hun natuurlijke omgeving te bekijken. Deze cursus
is geschikt voor beginners. De exacte data worden nog vastgesteld.
Spreekt dit u aan, houdt dan de Geulbode in de gaten en de websites van
IVN Ulestraten en IVN Meerssen.
Wilt u graag op de hoogte gehouden worden over deze cursus, stuur dan
een email bericht naar: jmeels@home.nl van IVN Ulestraten of
y.brounts@gmail.com van IVN Meerssen.
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Het vliegend hert
Inleiding
Het vliegend hert (Lucanus cervus) is het grootste insect in Nederland: tot
meer dan 9 cm! Helaas moet een groot deel van Nederland het in praktijk
doen met een kleiner grootste insect want buiten Zuid-Limburg zijn de
vliegende herten uiterst zeldzaam. En in Zuid-Limburg leven de meeste
vliegende herten in de oosthoek. In de jaren dat ik in de buurt van
Maastricht woonde heb ik daar nooit een vliegend hert gezien, wat
natuurlijk alleen maar bewijst dat er waarschijnlijk geen grote aantallen
zaten. Maar op bezoek bij vrienden in oostelijk Zuid-Limburg heb ik deze
zomer wel vliegende herten gezien!
Veel vliegende herten
Onze vriend vroeg me tijdens het bezoek opeens of ik een idee had
waarom er dit jaar zoveel vliegende herten waren. Ik had geen idee, ik had
zelfs nergens iets gehoord of gelezen over grote aantallen vliegende
herten. Het bleek dat bij zijn huis een soort afvoerputje was, afgedekt met
een rooster, en daarin brachten steeds een aantal vliegende herten de
dag door want ze zijn nachtactief! Dames en heren door elkaar ook nog!
Hij liet me twee dames en twee heren zien waarvan overigens het grootste
mannetje duidelijk aan het einde van zijn latijn was. Prachtige beesten,
vooral de mannetjes met dat enorme
‘gewei’. Het is tientallen jaren
geleden dat ik een vliegend hert
gezien heb. Dat was in ZuidFrankrijk en dat was een vreemde
ervaring. We kampeerden en zo
tegen de middag bij zonnig weer
vloog er een hele grote kever rond
onze tent. Het beestje wilde niet
gaan zitten om zich te laten bekijken,
dus op een gegeven moment heb ik
een handdoek omhoog gegooid en
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daarmee kwam een mannelijk vliegend hert naar beneden. Het beestje
was gelukkig niet beschadigd en het bleef lang genoeg zitten om een paar
dia’s te kunnen maken. Maar waarom vliegt een mannelijke vliegend hert
rond die tijd rondjes? Hij moet ’s avonds vrouwtjes zoeken! Toen schoot
me te binnen dat ik de avond tevoren een groot dood insect op het pad
had gezien. Het beestje was overreden door een auto, dus veel viel er niet
aan te herkennen, maar mogelijk was het een vrouwelijk vliegend hert
geweest. Op de Engelse site van Maria Fremlin staat zeer veel informatie
over het vliegend hert en zij zegt dat iets dergelijks niet ongebruikelijk is.
De feromoonklieren van het vrouwelijk vliegend hert zitten bij de aanzet
van de poten en zo lang die nog heel zijn, blijft ze aantrekkelijk ruiken voor
mannetjes!
Wat eten vliegende herten?
Waarom de vliegende herten vooral in oostelijk Zuid-Limburg zitten weet
ik niet. De larven groeien bij voorkeur op in dood eikenhout zegt men, maar
of er daarvan in die omgeving veel meer is dan elders weet ik niet. Wel is
duidelijk dat men zijn best doet om het vliegend hert te verwennen in deze
omgeving. De larve van het vliegend hert leeft een aantal jaren, de
volwassen kever een aantal weken! Het blijft voor ons mensen een
vreemde verhouding ofschoon die bij veel meer insecten voorkomt, denk

27

maar aan de meikever waarvan de larve, de engerling, drie of vier jaar
onder de grond leeft en de kever hoogstens een week of zes rond vliegt.
Maar wat eet de larve van het vliegend hert? Dat is best ingewikkeld
volgens de informatie op de site van Maria Fremlin. Het vliegend hert eet
strikt genomen geen hout, maar lignine die is aangetast door een
schimmel. Lignine is bruinig en zorgt voor de ‘massa’ in het hout.
Daarnaast bestaat het hout uit cellulose dat zorgt voor de treksterkte. Het
is vergelijkbaar met beton: lignine zorgt voor de massa en daarmee voor
de druksterkte, cellulose is het ‘betonijzer’ en zorgt voor treksterkte. Als
de bruinige cellulose wordt aangetast door een schimmel wordt het hout
lichter van kleur en dat noemt men ‘witrot’. Als de cellulose wordt
aangetast, meestal door een andere schimmel, noemt men het ‘bruinrot’
en dan ontstaat pas het hout dat volledig uit elkaar valt als je er tegen
schopt.

Het vliegend hert zoekt dus hout met witrot. De larve trekt steeds een
kleine splinter van het hout en als die bevalt eet de larve die op, maar een
groot deel wordt opzij gelegd. Blijkbaar is dat deel nog niet goed, want de
larve komt regelmatig de splinters bekijken die hij eerder liet liggen en dan
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eet hij daar wel van. Het lijkt er op dat de schimmel eerder dat hout nog
niet voldoende voorbewerkt heeft. Waarschijnlijk zitten er ook in de darm
van de larve nog speciale schimmels of bacteriën die helpen bij de
omzetting van het hout in bruikbare voedingsstoffen want ook de poepjes
van de larve worden regelmatig weer opgegeten.
Van pop naar vliegend insect
Het vliegend hert verpopt onder de grond. Bij een proef binnenshuis was
de larve ongeveer dubbel zo zwaar als het vliegend imago zoals dat heet.
Verpoppen is dus inderdaad een forse verbouwing. Binnenshuis duurde
het hele proces 15 weken en men denkt dat het in de natuur ook ongeveer
zo lang duurt. Het zou dan in het voorjaar beginnen en tegen september
klaar zijn, maar dat betekent dat de kever dan nog een half jaar kant en
klaar in de grond moet zitten wachten op het voorjaar. Al die tijd eet de
kever niet. Als de kever uitvliegt heeft deze blijkbaar wel voedsel nodig.
Men ziet regelmatig dat de kevers snoepen van wondvocht van planten
dat vrij veel suikers bevat. Het schijnt zelfs voor te komen dat de vrouwtjes
de mannetjes voeren, want door het ‘gewei’ kan het mannetje maar
moeilijk met de bek bij zo’n wondje komen!
Waarom heeft zo’n mannetje eigenlijk een gewei? Dat is mij niet helemaal
duidelijk. Ik ben nergens tegengekomen dat vrouwtjes een voorkeur
zouden hebben voor mannetjes met een groot gewei. Blijft alleen het
ruziemaken tussen de mannetjes onderling. Ze doden elkaar er niet mee
blijkbaar, alleen de ander van een tak af duwen ben ik tegengekomen.
Zo’n gewei lijkt dan wel een erg grote investering, maar blijkbaar is het
toch zinvol.
Wedstrijd met de kever
Bij het bezoek aan onze vrienden in Zuid-Limburg, zijn we na het bekijken
van de kevers gaan wandelen. Toen we weer thuis kwamen waren de
vrouwtjes kevers verdwenen, het grootste mannetje had de geest gegeven
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en aanvankelijk leek ook het tweede mannetje verdwenen. Maar die had
zich alleen maar even verstopt bleek later.
Met dit mannetje heb ik een wedstrijdje gespeeld. De ruimte tussen zijn
geweistangen was ongeveer even groot als de dikte van mijn pink. Dus
heb ik hem geprovoceerd door met mijn pink zijn gewei aan te tikken.
En ja hoor, na een paar keer tikken gingen de geweistangen uit elkaar en
kneep hij stevig in mijn pink! De kracht waarmee hij kneep was flink groter
dan ik verwachte, maar dat was niet het ergste. De naar binnen gerichte
zijtakjes van het gewei, bleken
behoorlijk scherp! Die eerste
keer gingen ze net niet door mijn
vel en een tweede keer heb ik
het maar niet geprobeerd. De
kever had dus gewonnen en het
is duidelijk dat het gewei niet
alleen voor de show is. Ook
Maria Fremlin meldt dat ze een
keer ‘gewond’ is door een kever toen ze een vinger in een gaatje stak waar
hij in bleek te zitten: hij prikte net in de nagelriem! De bewering van
Wikipedia dat het mannetje nauwelijks kan bijten geldt dus misschien wel
voor de echte monddelen, maar is dus toch niet helemaal waar!Ik hoor
natuurlijk geen wedstrijdjes aan te gaan met beschermde diersoorten. En
het dan ook nog opschrijven! Dus het was dus heel terecht dat de kever
won. Eigenlijk had hij mij gewoon lek moeten prikken!
Jan van Dingenen
Illustraties:
Eerste tekening: “Mannetje van het vliegend hert, getekend door Albrecht
Dürer in 1505 (Wikipedia)”
Overige foto’s: Jan van Dingenen
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Overwinteren
Inleiding
De herfst is in volle gang en laat zijn kleuren zien, de temperatuur daalt en
de winter nadert. Inmiddels heeft de winter ons reeds bereikt. In de natuur
worden er allerlei maatregelen getroffen om in deze barre
omstandigheden te overleven.
Overlevingstactieken
Veel loofbomen verliezen hun blad (eik, beuk). Bladhoudende planten
(hulst, taxus) geven bescherming aan vogels, zoogdieren en insecten.
Vogels, zoals zwaluwen en kraanvogels, trekken naar het zuiden. Andere
passen zich aan door zaden en vruchten te eten i.p.v. insecten (kool- en
pimpelmees) en zoeken de nestkasten op als slaapplek. Zoogdieren,
zoals eekhoorn en das, leggen een voedselvoorraad aan en houden een
winterrust. Andere dieren, zoals vleermuis en egel, houden een
winterslaap en teren op hun vetreserves. Insecten sterven of overwinteren
als eitje (bont- en groot dikkopje), rups (koevinkje) of pop (koolwitje). Weer
andere dieren, zoals lieveheersbeestjes en hommels, overleven door weg
te kruipen in holle bomen of spleten. Amfibieën, zoals gewone pad en
bruine kikker kruipen op het droge in holen of onder stenen en uitstekende
wortels.
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Andere amfibieën, zoals de gewone of kleine watersalamander, zoeken
de modderige bodem van het water op. Dus je ziet dat elk individu zijn
eigen plekje zoekt en wij dus zuinig moeten zijn op juist op die stukjes
natuur. Liefhebbers van tuinieren doen er dan ook goed aan om te zorgen
voor goede overwinterstekken voor bovengenoemde dieren. Dit kan
bijvoorbeeld door blad en snoeihout te laten liggen op plekken waar dat
mogelijk is, bijvoorbeeld in borders, bladhoopjes en takkenrillen.
Composthopen zijn dankbare verstopplaatsen voor de egel en de kikker.
Vogels zijn erg geholpen door wintervoer (pinda ‘s, zonnepitten, etc.) te
geven in silo`s en door het plaatsen van voertafels voor de winter.
Nestkasjes kunnen in de winter dienen als slaapplek voor vogels, maar
kunnen ook nuttig zijn voor allerlei insecten.
Het aanplanten van
bladhoudende en besdragende planten, zoals hulst, vuurdoorn en
liguster) geeft beschutting en extra voedsel
voor talloze dieren. Kijk
ook even naar de
eventuele waterpartijen
in de tuin, zoals vijvers
en kikkerpoelen. Deze
moeten liefst vrij zijn van bladeren en voorkómen moet worden dat ze
helemaal dichtvriezen. Zo zorg je voor drinkplekken voor de dieren en
overwintering van andere dieren.
Veel succes met de voorzorgmaatregelen en veel kijkplezier deze winter
Werkgroep Vogels
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Een vreemde kostganger
De aan de zuidzijde van de Van der Meystraat gelegen woningen grenzen
met hun tuin aan het uitgestrekte bos van Bunde tot Elsloo. Eén van de
woningen is van de familie Lipsch. In de tuin staan richting bos enkele
grote bomen waaronder een hoog opgegroeide atlasceder. Hoog in de
boom is een nestkast geplaatst. De vogelwoning is ingeruimd voor de
bosuil die vanuit het nabij gelegen bos regelmatig zijn sonore, wat
dreigende roep laat horen. Wat verder door in het bos ter hoogte van de
Pastoorsberg schijnt hij zijn vaste verblijfplaats te hebben. Maar dat heb
ik zelf niet mogen constateren. Een grote achter de woningen gelegen tuin
grenzend aan het bos met een op wonen ingerichte vogelkast, dat moet
toch naar de wens van iedere bosuil zijn. En inderdaad, voorjaar 2017, is
er bewoning. Tijdens de nachtelijke uren komen er vanuit de kast allerlei
geluiden waaruit geconcludeerd kan worden: de woning is bezet. De
geluiden zijn moeilijk te omschrijven. Men zou in menselijke termen het
beste kunnen spreken van ‘sjravele’, (vogel)lichaamsdelen die langs de
houten wand van de kooi schuren of licht bonken/krabben. Eén ding is
zeker: er zit iets in de kooi. Maar wat? In de weken daarna worden
(voor)nachtelijke uren benut voor waarneming. Uit de voor de bosuil
bedoelde woning blijven wisselende geluiden komen maar meer dan een
schimmig beeld van een grote vlieger kan in de duistere uren niet
waargenomen worden. Goede raad is duur. Als het met het menselijk oog
niet lukt dan moet de techniek maar ingeschakeld worden. Er wordt een
camera geplaatst. Na enkele dagen is het ‘raak’. De contouren van een
vogel. Maar welke? Dat moet snel duidelijk worden. Want in een
bosuilenkast kan natuurlijk niets anders zitten, denk je dan. Het duurt even
om aan de vogel een naamplaatje te hangen. In het donker blijft het beeld
aanvankelijk omfloerst en vaag. Maar dan is er het moment suprême. De
waarnemers kunnen hun ogen nauwelijks geloven: een mandarijneend
heeft wekenlang gelogeerd in de vogelkast. Enkele weken na haar
ontmaskering is de eend in alle stilte verdwenen en is aan het ‘sjravele’
een einde gekomen. Kan iedereen weer rustig slapen! De mandarijneend,
in oorsprong afkomstig uit China, is ooit ontsnapt,
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verwilderd en heeft in onze contreien een vaste plek gekregen. De vogel
prefereert vijvers met beboste oevers en nestelt in holle bomen. In zoverre
is de keuze voor een nestkast nog niet zo slecht.
paulnotten@hetnet.nl
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Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com
ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
2017
Zondag 31 december: 38e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com T 043-3644647). Vertrek: 14.00 uur achter
kerk Ulestraten (Dorpstraat).
2018
Woensdag 3 januari: Varia-avond o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 17 januari: Algemene ledenvergadering. Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 7 februari: Films van de natuur in onze omgeving door
Frans van Loo o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-364
3740). Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 7 maart: Nog in te vullen Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 4 april: Nog in te vullen Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
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Woensdag 2 mei: De Doort Echt, avondsfeer, planten vogels en
boomkikkers o.l.v. Els en Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 0433643740). Om 19.30 uur carpoolen achter kerk Ulestraten (Dorpstraat).
Om 20.15 uur parkeerplaats De Doort, Doorderweg/Lange Akkersweg
Echt. Pas laat terug.
Zondag 17 juni: Wandeling Rivierpark Maasvallei o.l.v. Els en Wim
Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) van programma IVNMeerssen. Vertrek 13.30 uur P station Meerssen; 14.00 uur Itteren
Geneinde P Kanjel.

*****************************************
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 T 043-3649012
2018
Zaterdag 13 januari:

PowerPoint Susanne van de Berg, natuuractiviteit

Zaterdag 3 februari:

Verrassende natuurproeven m.m.v. Leo Voragen

Zaterdag 10 maart:

Op verkenning in de natuur bij hut in Raar m.m.v.
Fam. Willems

Zaterdag 14 april:

Bezoek aan de kinderboerderij Daalhof of
Maasveld

Zaterdag 12 mei:

Schapen scheren bij Fam. Willems in Raar

Zaterdag 9 juni:

Bijen daar willen wij meer van weten
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad: André Ament
T 043-3644080 andreament47@gmail.com
Werkgroep Amfibieën en Reptielen: Wim Derks
T 043-3643740 wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Jeugd: Jan de Veen
T 06-82971361 jdeveen1958@gmail.com
Werkgroep Kwallef: Jo Frenken
T 043-3644975 jofrenken@home.nl
Werkgroep Vliekerbos: Fred Erkenbosch
T 043-3644647 frederkenbo@gmail.com
Werkgroep Planten: Sjo Meels
T 06-8501844 jmeels@home.nl
Werkgroep Publicaties: Leon Schoenmakers
T 043-3643619 lcagschoenmakers@gmail.com
Werkgroep Vogels: Bert Merk
T 043-3644339 hj_merk@hotmail.com
Werkgroep Wandelingen & Excursies: Wim Derks
T 043-3643740 wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Zoogdieren: Wim Ghijsen
T 043-3644976 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.
Algemene 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): T 043-3661888
Vuilwaterwacht
Altijd bereikbaar en gratis: T 0800-0341
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte.
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
T 043-3652020
Klachten kunnen ook gemeld worden via www.kicl.nl/index.php
Dierenambulance Zuidwest-Limburg
T 043-3520454
Dode of gewonde dassen, ook bij verstoringen van dassenburchten
Wim Ghijsen T 043-3644976, 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 verant• woording 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
www.ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen, coördinatoren of bestuursleden.
U kunt zich ook opgeven bij André 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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