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Van de Bestuurstafel
Activiteiten
De hoeveelheid en de grote variatie van activiteiten van IVN-Ulestraten
komt tot uitdrukking in de verslagen in deze Haamsjeut. Tijdens de
jaarvergadering kreeg het bestuur inspirerende reacties op de plannen om
IVN-Ulestraten meer toekomstbestendig te maken.
Nieuwe leden
Er moet beleid gevoerd worden vanwege vergrijzing en daardoor de
dreigende terugloop van aantal leden. Het stemt positief dat er dit jaar al
zeven nieuwe leden bij zijn gekomen:
Angelique Dinnissen, Anja en Jan de Rooy, Gerrie Ament, Pascalle
Vaessen en Tiny en Jan Meex. Van harte welkom.
Cursus
Op 21 maart start de cursus “Wilde planten in eigen omgeving”, een
gezamenlijke activiteit van IVN Ulestraten en IVN Meerssen. Er zijn al ruim
voldoende aanmeldingen om de cursus door te laten gaan, maar je kunt
nog mee doen.
Statuten
Landelijk IVN heeft nieuwe statuten.
Het is wenselijk dat de lokale
afdelingen ook de statuten wijzigen
om daarop aan te sluiten. Omdat dit
echter niet noodzakelijk is, ziet IVNUlestraten daarvan af om kosten te
besparen.
Wim Derks
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Aankondiging
Kijk niet verbaasd op als u de volgende Haamsjeut dubbel in de bus
krijgt!
Zoals u in deze Haamsjeut kunt lezen loopt ons ledenaantal gestaag
terug. Daarom willen wij graag nieuwe leden werven. Uw medewerking
is hierbij van groot belang. U bent tenslotte onze ambassadeurs in het
uitdragen van een positieve IVN boodschap. Daartoe kunt u bij de
volgende editie die tweede Haamsjeut gebruiken om mensen in uw
omgeving (familie, vrienden, buren) te attenderen op de activiteiten van
IVN in Ulestraten. Door hen lid te maken steunt u de vereniging en
vergroot u het draagvlak voor IVN activiteiten in ons dorp. Dit alles
onder het motto:
‘Leden werven leden’
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten 2018
Gehouden op woensdag 17 januari 2018 in verenigingslokaal Onder
d’n Huppel.
-Aanwezig : 24 personen
-Afgemeld waren : 4 personen, waaronder erelid Frans Passier,
tevens lid van de kascontrolecommissie.
1.
Opening door de voorzitter
Welkom en opening door waarnemend voorzitter Wim Derks, waarin een
speciaal welkom aan de aanwezige ereleden Wil Dohmen, Jos Smeets en
Jean Slijpen. Daarnaast een speciaal welkom aan Marie-José Steijns –
Kurvers, als vertrekkend coördinator van de jeugdwerkgroep.
2.
Notulen Jaarvergadering 2017
De notulen van de Algemene ledenvergadering op 25 januari 2017
worden, zonder op en of aanmerkingen, door de aanwezigen
goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3.
Bestuursverkiezing
Volgens rooster, zal Jo Frenken aftreden. Jo Frenken wordt door de
vergadering herbenoemd voor een bestuurstermijn van 4 jaar. Wim Derks
noemt de inbreng van Jo Frenken als zeer waardevol voor IVN in zijn
geheel en speciaal voor zijn inbreng in het bestuur. Jo geeft wel te kennen
om over 4 jaar te zullen stoppen als bestuurslid. Tevens geeft Wim Derks
aan dat IVN Ulestraten uitdrukkelijk op zoek is naar een nieuwe voorzitter.
4.
Presentatie van het jaarverslag 2017
Ook in het afgelopen jaar zijn er, mede door de actieve inzet van IVN
leden, mooie resultaten bereikt. Zie voor de uitgevoerde werkzaamheden
en activiteiten de jaarverslagen die eveneens in de Haamsjeut
gepubliceerd staan. Helaas is het wel waarneembaar dat het aantal
ingeschreven leden dalende is. Waren er in 2015 nog 120 leden, in 2016
103 en op dit moment zijn dat er nog 98. Het bestuur wil dan ook voor de
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komende jaren een actief beleid gaan voeren om nieuwe leden te kunnen
begroeten en dan met name jeugdige leden. Het gemiddeld aantal
bezoekers aan lezingen (thema-avonden) was 33.
De Gemeente Meerssen is actief betrokken bij het project “Steenbreek”,
waarin getracht wordt om o.a. in tuinen meer groen te verwezenlijken.
Vrijwilligers zullen evenwel “de kar” moeten trekken. Sjo Meels wil zich
hier actief voor gaan inzetten.
Speciaal wordt stilgestaan bij het
afscheid van Marie-José Steijns Kurvers als coördinator voor de
jeugdwerkgroep. Marie-José heeft
gedurende bijna 10 jaar een zeer
actieve rol, als coördinator en
medeorganisator, vervuld voor de
activiteiten van onze jeugdleden.
Het aantal jeugdleden is zeer
belangrijk voor het voortbestaan
van een vereniging, evenzo voor
het IVN. Jan de Veen heeft haar
rol als coördinator inmiddels
overgenomen.
Namens
IVN
bedankt Wim Derks haar voor de
inzet middels het overhandigen
van een mooie, duurzame, plant
en een cadeaubon.

Marie-José Steijns-Kurvers

5.
Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen
De coördinatoren doen verslag over de activiteiten van hun werkgroep in
het afgelopen jaar. Deze verslagen worden gepubliceerd in deze Lente
Haamsjeut. Tevens wordt medegedeeld dat op zondag 10 juni het eerste
lustrum gevierd zal worden van “De Kwallef” in Vliek. Een cursus “Wilde
planten” wordt dit jaar door IVN Ulestraten, samen met IVN Meerssen,
georganiseerd.
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6.
Financieel verslag 2017
Voorafgaande aan de vergadering heeft de penningmeester de
aanwezigen voorzien van het financieel jaaroverzicht 2017.
Penningmeester Wim Derks geeft een overzicht en toelichting over onze
financiële positie. De vereniging heeft een redelijk boekjaar achter de rug,
waarin we momenteel een beetje in de min staan. Het is onzeker of we
ook in de toekomst kunnen rekenen op een jaarlijkse donatie van € 500,00
van Stichting Dier in Nood te Maastricht. Bovendien wil het bestuur extra
beleid gaan voeren (nieuwe folder etc.) vanwege het teruglopend aantal
leden. Voorgesteld wordt om de contributie met ingang van 1 januari 2019
te verhogen conform onderstaand overzicht:
-

Lid Ulestraten / donateur
Lid IVN-landelijk
Huisgenootleden
Jeugdleden

van €
van €
van €
blijft €

14,-- naar € 16,-18,-- naar € 20,-7,-- naar € 8,-5,--

Na enige discussie over de noodzaak van bovengenoemd voorstel gaan
de aanwezigen unaniem akkoord met het voorstel.
7.
Rapport kascontrolecommissie
Mede i.v.m. de afwezigheid van Frans Passier, die wegens ziekte niet
aanwezig kan zijn, neemt Henk Urlings het woord namens de
kascontrolecommissie. Henk Urlings stelt dat de commissie een zeer
overzichtelijk en transparant en duidelijk financieel overzicht hebben
kunnen inzien. Hij stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te
verlenen over de financiële verslaglegging betreffende het jaar 2017. Met
een waarderend applaus sluit de vergadering zich daarbij aan. Van de
controlecommissie is Frans Passier aftredend. Nieuw gekozen lid voor
2018 is Piet Schols. De kascontrolecommissie 2018 zal gevormd worden
door: Jac Mulders, Henk Urlings en Piet Schols.
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8.
Toekomstvisie IVN Ulestraten
De bestuurswensen voor de toekomst omvatten diverse speerpunten die
ingegeven zijn naar aanleiding van de vorig jaar gehouden enquête,
alsmede het gestaag teruglopend aantal leden. Nu de groei en de bloei
van de vereniging minder wordt is het tijd voor bemesting!
Het bestuur denkt aan de volgende acties:
- We gaan actief nieuwe leden werven.
Als eerste gaan we deze zomer bij de Haamsjeut een extra exemplaar
verspreiden, waarmee de huidige leden nieuwe leden kunnen werven
(denk aan familieleden, buren, kennissen etc.). Dit onder het motto:
“Leden werven leden”. Daarnaast zullen we een nieuwe IVN-folder maken,
die we kunnen gebruiken bij de werving van nieuwe leden. Tenslotte gaan
we elk jaar een introductiecursus organiseren, speciaal gericht op nieuwe
bewoners. Hierin laten wij hen kennis maken met de prachtige natuur in
en rond ons dorp. Als ze daarvan geproefd hebben, willen ze er wellicht
méér over weten en lid worden.
- We gaan het lidmaatschap meer promoten.
We gaan de deelnemers (niet-leden) aan onze activiteiten nadrukkelijker
benaderen met de vraag om lid van IVN te worden. De entree voor onze
activiteiten blijft uiteraard gratis, maar we zullen nadrukkelijker dan
voorheen om een financiële bijdrage gaan vragen. Dit om te voorkomen
dat de leden die onze activiteiten (financieel) mogelijk maken uiteindelijk
de rekening van de ‘bezoekers’ gepresenteerd krijgen.
- We gaan het lidmaatschap aantrekkelijker maken.
We gaan ‘special events’ voor de leden organiseren, exclusieve
wandelingen en lezingen die iets extra’s hebben. Hierbij zoeken we
samenwerking met andere IVN-afdelingen in de regio, zodat we andere
mogelijkheden dan de gebruikelijke kunnen benutten. Ook willen we voor
de leden (gratis) folders maken over onderwerpen die direct met
Ulestraten te maken hebben, zoals over Wilde planten, Zoogdieren in
onze omgeving.
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Het kan zijn dat u zelf ook ideeën of suggesties heeft. Laat het ons weten,
zodat wij daar eventueel op kunnen inspelen! Enkele ideeën die tijdens de
discussie al genoemd werden zijn:
- Geef nieuwkomers als introductie het eerste jaar een korting op het
lidmaatschap, bijv. €10 voor het eerste jaar.
- Gebruik de Open dag van “De Kwallef” om extra leden te werven.
- Gebruik Sociale media, zoals o.a. Facebook, die erg belangrijk zijn voor
jeugdigen.
- Tevens wordt de suggestie gedaan om de oud-voorzitters uit te nodigen
voor een overleg onder het motto “Het heden begrijp je beter als je het
verleden kent”.
9.
Mededelingen van Algemene aard
IVN Ulestraten gaat, samen met IVN Meerssen, een Wilde planten cursus
organiseren. Sjo Meels is mede organisator. Voor meer info en inschrijving
ga naar www.ivn.nl/afdeling/ulestraten of stuur een e-mail naar
jmeels@home.nl
IVN Nederland heeft recentelijk de statuten aangepast. Hierdoor zullen
ook onze IVN statuten aangepast worden. Zodra hierover meer bekend is
zullen we, hetgeen we als vereniging verplicht zijn, een extra
ledenvergadering organiseren.
10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Onder het genot van een kopje koffie en stuk vla wordt er, onder leiding
van Els Derks, een quiz georganiseerd. Thema wetenswaardigheden in
de natuur. Uiteraard zeer leerzaam voor de aanwezigen.
Leon Schoenmakers
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Jaarverslag IVN-Ulestraten over 2017

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste
gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten. Het afgelopen jaar was dankzij de
meestal belangeloze inzet van velen weer geslaagd te noemen.
Doelstelling
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Dit is de officiële
naam sinds enkele jaren. Met natuureducatie, activiteiten en cursussen
laat IVN kinderen, volwassenen en ouderen de natuur van dichtbij
beleven. Ten behoeve van de natuurbeleving organiseert IVN-Ulestraten
diverse activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen, cursussen,
lessen, werken in de moestuin en in de natuur. Daarnaast neemt IVNUlestraten deel aan diverse vormen van overleg met Gemeente en andere
instanties. Daar wordt kennis en ervaring ingebracht in het belang van
natuurbehoud en natuurontwikkeling.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de natuur beleven, tot het actief bijdragen
willen leveren aan natuur- en milieueducatie. Op het einde van het
verslagjaar hadden we 97 volwassen leden/donateurs en 1 jeugdlid. Ons
ledenaantal had na een aantal jaren met een licht stijgende lijn een top
bereikt van 120 in 2015. Daarna volgde een daling naar 103 in 2016 en
98 in 2017.
Doelgroepen
IVN-Ulestraten richt zich op de burgers in het algemeen via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten en cursussen, maar ook op bestuurders via
overleg met en advies aan de Gemeente. Jeugdigen proberen we via de
jeugdgroep, de Kwallef en de basisschool te interesseren voor de natuur.
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Activiteiten
Lezingen / thema-avonden; maandelijks (afgezien van de zomermaanden) wordt een thema-avond georganiseerd. Het gemiddeld aantal
aanwezigen in 2017 was 33, een hoog aantal. IVN heeft meegedaan aan
de nationale boomfeestdag en aan de Duurzaam Meerssen Dag.
Daarnaast zijn er de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Zie
daarvoor de afzonderlijke verslagen.
Netwerk
In het overheidsbeleid neemt duurzaamheid, natuur, milieu en landschap
een steeds belangrijkere plaats in. IVN-Ulestraten geeft daar invulling aan
door op diverse niveaus te overleggen, adviseren en acteren.
Hierna volgt (in willekeurige volgorde) een overzicht van het grootste deel
van ons netwerk.
- IVN-landelijk; IVN-district Limburg; IVN-regio Maas en Mergelland;
- IVN-Meerssen
-een keer per jaar overleg:
-gezamenlijke jeugdgroep
-samen cursus
- Gemeente Meerssen
-Groen Platform: een adviesorgaan van het college van B en W. In
dit platform zijn naast IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten o.a. de
volgende organisaties vertegenwoordigd: Milieudefensie Meerssen,
IKL, LLTB, Wildbeheer-eenheden (WBE), Dienst Landelijk Gebied
(van het ministerie van LNV), Rijkswaterstaat en de Gemeente
-Maaibeleid wegbermen
-Paddenoverzet
-Boomfeestdag
-Natura 2000 Bunderbos
-Wateroverlast
-Operatie Steenbreek
-Onderhoud Biesenberg
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- Waterschap Limburg, wateroverlast, operatie steenbreek
- Stichting Duurzaam Meersen, Platform Duurzaam Meerssen,
Duurzaam Meerssen Dag
- Basisschool, lessen en werken in de Kwallef
- StaatsBosBeheer, onderhoud bos, geologisch monument, poelen
- Bosgroep Zuid
- Grouwels Vastgoed, voorlichting over de ontwikkelingen in en
onderhoud van het Vliekerbos
- Landgoed Biesenberg en Kwallef van Vliek, voormalige kasteeltuin
ingericht als ecologische moestuin
- CNME-Maastricht, natuurgidsenopleiding
- Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, Nacht van de Nacht
Organisatie
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 6 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep en voor alle
werkgroepen is een coördinator beschikbaar. Binnen IVN-Ulestraten
opereren de volgende 10 werkgroepen: Afdelingsblad, Amfibieën en
Reptielen, Jeugd, Kwallef, Vliekerbos, Planten, Publicaties, Vogels,
Wandelingen en Excursies en Zoogdieren.
Traditiegetrouw verzoekt het bestuur voorafgaand aan de
jaarvergadering, de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een
beknopt overzicht te maken van de in het voorbije jaar verrichte
activiteiten. Deze jaarverslagen zijn hier onder opgenomen in deze
Haamsjeut.
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Werkgroep Afdelingsblad en Website
De werkgroep D’n Haamsjeut is verantwoordelijk
voor het afdelingsblad, dat 4 keer per jaar
verschijnt en voor het bijhouden van de website,
dat in feite continu moet gebeuren. Aan het begin
van het jaar bestond het redactieteam van D’n
Haamsjeut uit Jan van Dingenen en
ondergetekende. Jan had echter al aangegeven
dat hij in de loop van 2017 zijn werkzaamheden voor het afdelingsblad zou
willen overdragen aan een ander. Het eerste half jaar heeft dan ook in het
teken gestaan van het vinden van een geschikt persoon voor het
verzorgen van de lay-out van het blad, Omdat wij die persoon niet hebben
kunnen vinden heeft Jan de lay-out van de eerste drie afleveringen van
ons blad nog zelf verzorgd. Daarna was het toch echt tijd voor hem om het
stokje door te geven, maar we hadden nog steeds niemand gevonden
voor deze taak. Vandaar dat de lay-out van de herfst-editie door mijzelf is
verricht. Daarmee was ook de werkgroep gereduceerd tot een persoon.
Aangezien wij dat in het bestuur een onwenselijke situatie vonden, één
persoon waaraan alle werkzaamheden worden opgehangen, zijn Leon
Schoenmakers en Leo Bielders bereid gevonden om met ingang van 2018
samen met ondergetekende de nieuwe redactie van D’n Haamsjeut te
gaan vormen.
In de loop van het jaar is er een enquête gehouden onder de leden, omdat
het bestuur wilde weten hoe de leden de diverse werkzaamheden
beoordelen. Voor de volledige resultaten verwijs ik hier naar de zomereditie 2017, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan. Wat het
afdelingsblad betreft (maar dat geldt in algemene zin voor alle aspecten
van de vereniging) was het resultaat positief. 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
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natuurlijk kostbaarder, maar 1/3 van onze leden 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. Dus in die zin is men tevreden over het afdelingsblad en
hoeven we geen spectaculaire veranderingen aan te brengen. Maar we
zullen natuurlijk blijven streven naar verbeteringen, waar dat mogelijk en
haalbaar is.
Dit zou ook niet tot stand zijn gekomen zonder de activiteiten van onze
trouwe schrijvers van al die interessante artikelen, waarvoor wij dank
verschuldigd zijn. Tenslotte zijn we ook dank verschuldigd aan Wil
Dohmen, die met hulp van Marie-José Steijns-Kurvers en Fred
Erkenbosch er samen voor zorgen dat D’n Haamsjeut bij u in de bus valt,
hetgeen de vereniging ook nog eens veel portokosten bespaart. Dank
daarvoor!
De website, ook de vernieuwde website, werd al jaren door
ondergetekende bijgehouden. Mede vanwege de drukke werkzaamheden
voor het afdelingsblad, werd deze taak te belastend voor mij. Vanaf de
zomer is dan ook druk gezocht naar personen die deze taak zouden
kunnen overnemen. Aangezien dat niet lukte op korte termijn is de website
een paar maanden niet bijgehouden: een onwenselijke situatie. Maar ook
hier is gelukkig een oplossing gevonden. Wij hebben hulp gekregen van
Hélène Vaessen, een middelbare scholier uit ons dorp, die na de zomer
het technische aspect van de website voor haar rekening is gaan nemen.
Tevens is Leon Schoenmakers het team komen versterken, zodat wij de
aansturing met zijn tweeën kunnen doen. In de praktijk werkt dit
voortreffelijk en we hopen dan ook de samenwerking met Hélène nog
jaren te kunnen voorzetten.
Wij hopen van harte dat 2018 ook weer een interessant jaar wordt voor
D’n Haamsjeut. Wij nodigen jullie van harte uit om jullie
natuurbelevenissen met ons te delen in het komende jaar.
Coördinator André Ament
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Werkgroep amfibieën en reptielen
Zoals elk jaar zijn er ook in 2017 weer
verkeersbordengeplaatst tijdens de paddentrek in
Schietecoven en Waterval. Mensen weten ons te
vinden als ze vragen hebben over kikkers, padden
salamanders en reptielen.

Coördinator Wim Derks
Werkgroep Jeugd
Allereerst wil ik me voorstellen: mijn naam is Jan
de Veen. Naast mijn bestuursfunctie en lid van de
werkgroep Vogels ben ik sinds oktober 2017
coördinator van de jeugdwerkgroep. Ik heb deze
taak overgenomen van Marie-José SteijnsKurvers. In tijd van nood kunnen wij toch een
beroep op haar doen.
Wat ons opvalt is dat in het afgelopen jaar 2017 de samenstelling van onze
jeugdgroep terugloopt van 12-15 naar 10-12 kinderen en daar maken wij
ons toch zorgen over. Binnen het bestuur proberen we met nieuwe ideeën
in de toekomst jonge aanwas te krijgen. Gelukkig is de vaste plek in
Meerssen, de proostenkelder, na een hevige brand, weer mooi opgeknapt.
Helaas hebben we momenteel geen kinderen uit Ulestraten en dat is zeer
jammer.
De activiteiten in het afgelopen jaar konden op veel enthousiasme
rekenen, gezien de hoge opkomst van onze jeugdleden. De activiteiten
waren gevarieerd van aard, zoals o.a. het bouwen van hutten in de Dellen,
spotten van vogels, timmeren van nestkasten, bezoek aan de slakmolen
en het bos in Elsloo tot het struinen door het natuurgebied Ingendael. Als
afsluiting van het jaar hebben we voor Kerstmis stukjes met natuurlijke
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materialen gemaakt die de kinderen mee naar huis konden nemen voor
de ouders, opa’s en oma’s.
Helaas hebben we in december ook afscheid genomen van ons
jeugdteamlid Geert Hovens . Bij deze een oproep aan allen die interesse
hebben. Zij kunnen zich aanmelden via onze website. In het nieuwe jaar
zijn we dan ook gestart met een PowerPoint presentatie aan ouders en
belangstellenden door ze een indruk te geven van onze jeugdwerkgroep.
Coördinator Jan de Veen
Werkgroep Kwallevers van Vliek
De kwallef is een bijzonder initiatief binnen
IVN-Ulestraten die als doel heeft de
oorspronkelijk bij het kasteel Vliek behorende
moestuin ecologisch te beheren. Daarnaast
worden educatieve doelen nagestreefd door
leerlingen van de lagere school kennis te
laten maken met het onderhouden van een groentetuin.
Het afgelopen jaar 2017 was voor ons een succesvol jaar, gezien de
opbrengst van het tuinieren, maar ook wat betreft het leerproces. Gezien
de weersomstandigheden hadden we een redelijke oogst aan
aardappelen, maar een minder goede oogst wat betreft de tomaten.
Dit jaar was ook de eerste keer dat we te maken kregen met de
coloradokever, die we zo goed als mogelijk weggevangen hebben. Op
basis van leerervaringen uit voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer
het wisselsysteem toegepast, waarbij steeds wisselende percelen worden
gebruikt voor eenzelfde gewas.
De schooljeugd groep 6, nu ingedeeld in groepjes van 6 kinderen, die
gedurende het jaar 3 maal aan de beurt zijn geweest, heeft weer hard
gewerkt en belangrijk werk verricht. Zij hebben kennis gemaakt met het
poten van aardappelen en sla en, voor hen misschien het belangrijkste,
met het oogsten.
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Wat 2018 betreft ligt het werk even stil, maar de plannen liggen reeds
klaar. Als de lente zijn intrede doet wordt er weer begonnen met poten en
zaaien. Wij hopen op een mooie zomer, zodat we weer volop kunnen
genieten van het cultureel erfgoed: de kwallef van Vliek.
U bent van harte welkom op 10 juni 2018, wanneer we een open dag
hebben gepland.
Coördinator Jo Frenken
Werkgroep Vliekerbos
De hoofddoelstelling van deze werkgroep, sinds
2013, is het creëren en in standhouden van een
zoomvegetatie rondom het Vliekerbos en langs de
hoofdpaden in dit bos. In de daarop volgende jaren
zijn er diverse projecten bijgekomen die door onze
werkgroep met enthousiasme worden beheerd en
onderhouden. Een effect van al dat onderhoud is
dat onze werkgroep steeds meer kennis van flora
en fauna krijgt. We kunnen zo onze projecten monitoren en inspelen op
nieuwe ontwikkelingen.
We hebben de volgende projecten uitgevoerd:
Er werd met de zeis en bosmaaier gemaaid bij de moesdistel in Waterval.
Zonder dit maaien zou deze bijzondere gele distelsoort al snel worden
verstikt door o.a. brandnetel, braam en ander struikgewas. Dankzij het al
jaren volgehouden maaien doet de moesdistel het voorspoedig en zijn er
nieuwe zaailingen aanwezig. Alleen de verrijking van de bodem blijft een
bron van zorg (veel brandnetel en andere ruigten). Vervolg van deze
werkzaamheden april 2018. Ook werd in deze periode de omgeving van
de vijver bij het Raarvoetpad weer onderhanden genomen. Eind 2015
begon onze werkgroep met het uitdunnen van het bosje en het aanleggen
van takkenrils (snoeiafval) bij de Hekstraat, een onderdeel van het
natuurgebied ‘ de Biesenberg’. Deze werkzaamheden hebben een vervolg
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gekregen in 2016 en 2017. Verder heeft de werkgroep afgelopen jaar weer
gezorgd dat het dichtgegroeid voetpad, vanaf de Putstraat, naar het
natuurgebied Bieseberg, door de gemeente werd opgeschoond en
verbreed. Het door de werkgroep, in 2014, gestarte project ‘Grote ratelaar’
op Landgoed Vliek en Landgoed Biesenberg (meer dan 400 expemplaren
in 2016) is erg succesvol. In 2017 is het aantal ratelaars op Landgoed
Biesenberg verder uitgegroeid tot duizenden exemplaren, rond juni een
lust voor het oog. Het nieuwste project van de werkgroep was het
Geologisch monument (groeve de zandkoel) in Waterval in samenwerking
met Staatsbosbeheer. Op 26 november 2016 werd hier een aanvang
gemaakt met het verwijderen van de massaal aanwezige braam en andere
struiken op de helling, het resultaat was duidelijk zichtbaar. Ook aan deze
werkzaamheden kwam in 2017 een vervolg door het meermaals maaien
en het weghakken van de hardnekkige braam en acacia. Door de
werkgroep Vliekerbos werd in september 2017 een nieuw insectenhotel
bij het Geologisch monument afgemonteerd en geplaatst. Het bouw
pakket werd aangeleverd door SBB. Medio 2018 komt er ook een
insectenhotel bij in de omgeving van de moesdistel in Waterval.
Tegelijkertijd werd ook in 2017 weer diverse malen onderhoud gepleegd
bij het in 2016 schoongemaakt gedeelte van de oude wijnterrassen rechts
van het Geologisch monument. U moet er maar eens gaan kijken. Deze
grote wijngaard was onderdeel van de schenkingsakte van Koningin
Gerberga, in 968, aan de Abdij van Reims. Latere eigenaar van deze
wijnterrassen was de Proosdij van Meerssen.
De leden van de werkgroep krijgen tijdens hun werkzaamheden vaak
welgemeende complimenten van wandelaars, dit heeft ook een positieve
uitstraling naar het IVN van Ulestraten. Dankzij onze goede contacten met
de landgoedeigenaren, SBB en de gemeente Meerssen kan de werkgroep
haar werkzaamheden het gehele jaar door uitvoeren, met uitzondering
snoeiwerk door middel van bosmaaiers en motorzagen in het
broedseizoen.
Coördinator Fred Erkenbosch
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Werkgroep Publiciteit
De taak van de werkgroep Publiciteit is om alle
activiteiten aan te bieden bij de diverse media en
informatiekanalen om een breed publiek te
bereiken. Ook in 2017 heeft IVN Ulestraten weer
een groot aantal activiteiten georganiseerd zoals
lezingen, excursies, wandelingen, doe activiteiten
voor de jeugd etc. Al deze activiteiten zijn
opgenomen in het programma dat o.a. in D’n
Haamsjeut en op de website van IVN Ulestraten
vermeld staat. Bij diverse media publiceren we
rechtstreeks op hun website. Uiteraard blijven wij
activiteiten ook aanbieden voor publicatie op papier.
Plaatsing voor publicaties werden verzonden naar;
- Contactblad Ulestraten
- De Geulbode
- Meer Vandaag
- Nieuwsbrief Gemeente Meerssen
- 1 Meerssen
- 1 Beek
- Nuth en Omstreken
- De Natuurgids
En de websites van onderstaande media.
- Buitengoed Geul & Maas
- Look2Go
- VVV Limburg
- De Limburger / Uitagenda
Coördinator Leon Schoenmakers
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Werkgroep Vogels
De werkgroep komt iedere tweede woensdag van de
maand om 20.00 uur bijeen in ons verenigingslokaal Onder
D’n Huppel. Excursies worden in overleg eens per maand
ingepland en worden gehouden op een zondag en zijn vrij
toegankelijk. Onze eerste excursie in januari was naar de
Linnerweerd en de WML plassen in Beegden.
Waargenomen vogels waren o.a. ijsvogel, ijsduiker,
krooneend, geoorde fuut, kuifeend, krakeend en brilduiker.
In februari bezochten we het Hamsterreservaat in Sibbe,
waar we veel houtduiven, torenvalk en vink-achtige zoals
geelgors, rietgors, groenling, keep, putter en vink hebben
waargenomen. Ook de blauwe kiekendief werd gespot. In
maart zijn we naar Itteren langs de Maas geweest, waar
veel watervogels als blauwe en grote zilverreiger, fuut, middelste zaagbek,
oeverloper en eenden-soorten als kuifeend, tafeleend, krakeend en
wintertaling en ganzen o.a. grauwe gans, nijlgans en Canadese gans zijn
waargenomen. In april heeft de werkgroep een excursie in samenwerking
met de Jeugdgroep gehouden in Ingendaal. Het bezoek aan De Grote
Peel was bijzonder door de aanwezigheid van de vele rood en
blauwborsttapuiten. Juni is de maand van de nachtegaal, zomertortel,
grasmus, zwartkop en kleine karekiet, die we waargenomen hebben in de
Grote Hegge in Thorn. In september stond Itteren op de planning voor de
watervogels maar ook de zangvogels als putter, kneu, groenling, vink,
veldleeuwerik en zowaar de roodborsttapuit was nog aanwezig. In oktober
was ons bezoek aan Dilsen-Stokkum waar we watervogels als oeverloper,
smient, kuifeend, krakeend, tafeleend, dodaars, brilduiker, grote
zilverreiger waargenomen hebben. In november zijn we wederom naar
Itteren geweest waar we zoals gewoonlijk eenden, ganzen en zwanen
hebben gezien, maar het was wel zeer bijzonder om de grote en middelste
zaagbekken, Indische gans en de grote zee-eend in beeld te krijgen.
Coördinator Bert Merk
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Werkgroep Wandelingen en Excursies
Het organiseren van natuurwandelingen en
excursies is een kernactiviteit van IVN. Er zijn
echter slechts drie actieve natuurgidsen bij
IVN-Ulestraten: Fred Erkenbosch, Els en Wim
Derks. Deze personen zijn ook op andere wijze
actief voor natuur en milieu. Het programma
van wandelingen en excursies heeft inmiddels
een aantal vaste onderdelen. De langste traditie heeft de
oudejaarswandeling, in 2017 voor de 38e keer met ongeveer 50
deelnemers. De vuurvliegjeswandeling op de late woensdagavond rond
de langste dag is altijd spectaculair, met dit jaar 25 deelnemers. Voor het
eerst was er ook een speciale vuurvliegjeswandeling voor kinderen, met
bijna 20 deelnemers. De Nacht van de Nacht op de laatste zaterdagavond
van oktober is sinds een paar jaar een gezamenlijke activiteit met IVNMeerssen en Milieudefensie Meerssen met dit jaar vanwege het slechte
weer slechts 15 deelnemers. Naast deze vaste activiteiten waren er in
2017 nog vier andere wandelingen/excursies. Het gemiddeld aantal
deelnemers van de acht activiteiten in 2017 was 22. Een mooi aantal.
Coördinator Wim Derks
Werkgroep Zoogdieren
Zoals de afgelopen jaren steeds weer gemeld
kon worden is ook 2017 een uitstekend jaar
geweest voor de das. Ook steenmarters,
everzwijnen en bevers doen het goed, zo goed
zelfs dat hun populariteit in het gedrang komt.
Gelukkig zijn in de laatste jaren nogal wat
natuurterreintjes gecreëerd, dus plaatsen
waar de natuur enigszins zijn gang kan gaan,
maar met name in Zuid-Limburg zijn deze niet
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groot genoeg om de aanwas van dassen, marters, ganzen, everzwijnen
en bevers op te vangen. Genoemde diersoorten zullen dan ook
noodzakelijkerwijze voorkomen op plaatsen waar ze ongewenst zijn en
waar ze schade kunnen aanrichten. Wij zullen begrip moeten opbrengen
voor agrariërs en particulieren die schade ondervinden en die voor
maatregelen pleiten om die schade te beperken. Everzwijnen, die ook
verkeersongevallen kunnen veroorzaken, hebben o.a. hierdoor een lage
aaibaarheidsfactor. Dat geldt echter minder voor de andere diersoorten,
toch moeten wij onze ogen niet sluiten dat ook deze dieren op bepaalde
plaatsen kunnen zorgen voor schade en ongerief. Helaas zijn er nog altijd
organisaties en natuurliefhebbers die in dit opzicht niet reëel zijn en geen
enkel begrip kunnen opbrengen voor de andere (schadelijke) kant van de
huidige dierbescherming. De mens heeft er voor gezorgd door invoering
van bepaalde maatregelen dat sommige dieren zich overmatig kunnen
uitbreiden; dezelfde mens moet er ook voor zorgen dat er weer een goede
balans ontstaat zoals in de echte natuur gebruikelijk is!
Helaas moet hierbij ook worden opgemerkt dat de populariteit van de das
tanende is. Door de steeds toenemende populatiegrootte wordt ook meer
schade vastgesteld aan veldgewassen, gazons en dergelijke. Langzaam
maar zeker komt de das in het rijtje te staan van ganzen, steenmarters en
bevers, allemaal leuk en aardig, maar teveel is teveel.
Persoonlijk vind ik de dassenwissels, de latrineputjes en de uitgeworpen
hopen grond een opwaardering van de natuurbeleving, maar boeren en/of
burgers die vaak last ondervinden van de das zullen hierover wel een
andere mening hebben. Laten we hopen dat de natuurlijke zelfregulering
ook voor de das op korte termijn gaat gelden, zodat hij niet verder in de
problemen komt en in vrede en rust kan genieten van het nachtleven in en
rond Ulestraten.
Coördinator Wim Ghijsen
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Een gezond Binnenklimaat
Inleiding
Mensen brengen gemiddeld 80% van hun tijd binnenshuis door en 70%
daarvan verblijven ze in de eigen woning. Velen hebben last van
verminderde energie en lusteloosheid; ze hebben regelmatig last van een
zere keel, droge ogen, een loopneus of hoofdpijn Deze klachten kunnen
te wijten zijn aan een slecht binnenklimaat van woningen, kantoren,
scholen en andere gebouwen. Wij hebben onze huizen zo goed
geïsoleerd en alle kieren dichtgestopt om energie te sparen. Dat was
vroeger wel anders. Maar toen werd er alles gestookt in de kachel en de
was binnenshuis gedroogd en ook het water en eten koken op het fornuis
zorgde voor veel vocht in de woonruimte. Dat vocht zorgde voor
schimmelvorming met gezondheidsklachten als gevolg. Goed ventileren
en voldoende daglicht in de woning is cruciaal.
Wat kunt u zelf doen voor een gezond binnenklimaat?
Zorg voor voldoende ventilatie. Dit is niet hetzelfde als luchten van de
woning! Bij luchten wordt tijdelijk een raam of deur opengezet en wordt in
één keer alle lucht ververst. Doet u het raam dicht dan bouwen ongezonde
gassen zoals CO₂ zich onmiddellijk weer op. Vooral in ruimtes waar veel
mensen samenkomen, gebeurt dit. Mensen kunnen zich hierdoor ziek of
onprettig voelen en het concentratieniveau neemt af. Daarom is het van
belang om 24 uur per dag te ventileren. Bijvoorbeeld met ventilatieroosters
boven de ramen of mechanische ventilatie. Door een goede ventilatie
wordt het overtollige vocht van douchen, koken en schoonmaken
afgevoerd en wordt er schimmelvorming voorkomen. Deze schimmels
tasten de gezondheid aan, vooral van kinderen.
Gebruik luchtbevochtigers als de ruimte te droog is en u last hebt van
droge ogen of een droge keel. Een goede luchtvochtigheidsgraad is
tussen de 40% en 60%. Kamerplanten zetten overdag CO₂ om in zuurstof
en zorgen voor een gezonde luchtvochtigheid. De Sanseveria is daar een
goed voorbeeld van.
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Door
het
gebruik
van
allesbranders, openhaarden en
door te roken in huis komen er
schadelijke stoffen vrij. Door roken
binnenshuis zweven er veel fijne
stofdeeltjes door de lucht. Gebruik
dus alleen schoon droog hout om
te stoken en stook niet bij mist of
regen en rook niet in huis. Doe-hetzelf materialen bevatten vaak
oplosmiddelen die ogen en
luchtwegen kunnen irriteren. Koop
dus liever producten op waterbasis. Gebruik geen chloor,
geurblokjes
en
bestrijdingsmiddelen. Kijk eens op het etiket
van de middelen die u gebruikt.
Heel vaak staat daar op dat het
irriterend is voor luchtwegen en
ogen. Hoe gezellig ook: het
branden van kaarsen, wierook en waxinelichtjes draagt bij aan een
verslechtering van het binnenklimaat; bij de verbranding komen kleine
schadelijke stofdeeltjes vrij. Dit kan bij kleine kinderen een piepende
ademhaling veroorzaken. Een goed binnenklimaat is erg belangrijk voor
ons welbevinden en functioneren.
Kinderdagverblijven, scholen en kantoren behoren een goed
binnenklimaat te hebben. De GGD kan hiervoor metingen doen en
adviseren.
Els Derks-van der Wiel
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Vogels in het Voorjaar
Inleiding
De winter is voorbij, de korte trieste dagen worden weer langer met
stijgende temperaturen. De voorjaarsbloeiers zoals de winterakoniet,
helleborus, krokus en narcis steken hun hoofdjes boven de grond. Bij de
bomen en struiken komt de sapstroom weer langzaam op gang. Insecten
en amfibieën zoals de mug, bij, pad, kikker en egel ontwaken uit hun
winterslaap, terwijl de vogels hun eerste gezang laten horen.
Voortplanting
Nadert het voorjaar dan zal elk dier met
zijn
aangeboren
gedragspatroon
(instinct) zich gaan voortplanten.
Verschillende standvogels of blijvers
(bosuil, mees) beginnen al vroeg in het
voorjaar met broeden en naarmate de tijd
vordert keren ook de trekvogels vanuit de
zuidelijke streken (zwaluw, ooievaar)
terug om te gaan broeden. Het succes
daarvan hangt af van het klimaat en
voedselaanbod. In een nat of koud
Velduil
voorjaar met weinig insecten (prooi)
overleven minder jongen dan in een warm voorjaar of zomer. Onze
inheemse uilensoorten waarvan het hoofdmenu uit muizen bestaat,
hebben het zeer moeilijk in strenge langdurige winters met veel sneeuw.
De kerkuil, met weinig vetreserves en muizengebrek (woelmuizen) zal
snel verhongeren. Midden jaren zestig nam deze populatie zo sterk in
aantal af, dat hij nagenoeg uit ons land was verdwenen. Gelukkig herstelt
de populatie zich na enkele jaren weer vrij snel.
Broedtijd
Voor en tijdens het broedseizoen breken drukke tijden aan. Bij de meeste
vogels die elk jaar een nieuw nest maken, heerst territoriumdrang. In
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situaties van overlapping ontstaan er hevige gevechten. Andere vogels
gebruiken hun nest het jaar rond als rustplaats (steenuil) of keren elk jaar
terug naar hetzelfde nest (huis- en boerenzwaluw). De broedplek is sterk
afhankelijk van de biodiversiteit waar voldoende voedsel en beschutting
(rust) aanwezig is. De steenuil houdt van kleine landschapselementen,
mezen van tuinen, parken en bossen.
Broedzorg
Als het territorium is bepaald, kan met nestbouw worden begonnen.
Vogels zijn spectaculaire bouwkundigen. Dit blijkt uit de verschillen in
nestvormen, van drijvend (takken met waterplanten) tot gemetseld (klei,
leem en speeksel). De mannetjes zijn soms dagenlang in de weer met het
ruwe bouwwerk. Een winterkoning (klein van postuur) bouwt wel 6 en
soms 12 nesten, uiteindelijk zorgt het vrouwtje voor de afwerking. Als alles
naar tevredenheid is, kan het eieren leggen beginnen. Ook tijdens de
broedtijd is er een diversiteit aan zorg met uitzondering van de koekoek.
Bijvoorbeeld, het vrouwtje van de winterkoning broedt 13 - 15 dagen
helemaal in zijn eentje, terwijl beide ouders van de huismus het broeden
(11 - 14 dagen) gezamenlijk op zich nemen. Het af- en aanvliegen naar
het nest door een ijverig buizerdpaar om 2 - 3 opengesperde snavels van
een kant en klaar menu te voorzien neemt 110 -120 dagen in beslag
voordat ze zelfstandig zijn. De ouders zorgen ervoor dat het aangeboren
talent van elk jong zich tijdens de broedzorg in het nest ontwikkelt. Zo leren
ze de jongen vliegen om
uiteindelijk de vrijheid te
kunnen kiezen. Gebleken is
dat de beide ouders in deze
fase van de eieren leggen tot
de zelfstandigheid (broedzorg)
bijna de helft van hun eigen
gewicht verliezen. Denk maar
aan de kool- en pimpelmees
met 10 -12 jonkies die 13 tot
14 dagen aanhoudend in weer
Pimpelmees
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en wind af- en aanvliegen. In de vogelwereld spreken we van
zelfstandigheid als de jongen alle vliegvaardigheden tot het vangen van
prooi onder de knie hebben en niet meer afhankelijk zijn van hun ouders.
Ze worden dan uit het territorium verjaagd en zwerven uit naar andere
gebieden.
Bedreigingen
Uit onderzoeken is gebleken dat in dit stadium bij veel soorten het
sterftecijfer in het 1ste en 2de levensjaar door verkeer, predatoren, gif,
versnippering of vernietiging van biotoop zeer hoog ligt. Bij uilen (kerk-,
rans- en steenuil) en tuinvogels (kool- en pimpelmees, merel) ligt dit in het
eerste jaar al zeer hoog.
Als slachtoffer nummer
een melden we de kerkuil
die met 80% voornamelijk
in brede bermen langs
(auto)wegen zeer laag
over de grond jaagt of
zelfs hectometerpaaltjes
gebruikt als rust- of uitkijkpost en wordt meegezogen door het verkeer. De steenuil staat als slachtoffer op de tweede plaats
met 40-50% door verdrinking. Door de inzet van vrijwilligers en
organisaties worden maatregelen genomen om de vogels te beschermen.
Bescherming nu
Vogelbescherming betekent het opkomen voor alle in het wild levende
vogels en om hun leefgebieden veilig te stellen. In de Wet
Natuurbescherming die vanaf 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet
1998 en de Flora- en Faunawet en Boswet heeft vervangen worden de
vogels in Nederland beschermd. De wet bevat regels voor de bescherming
van plant en dier, van de belangrijkste natuurgebieden en bevat onder
meer bepalingen over de jacht en houtopstanden. Provincies krijgen de
belangrijkste taken en bevoegdheden voor de uitvoering van deze wet en
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de vogelbescherming zal er nauwlettend op toezien. Dankzij de hulp van
de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en vrijwillige organisaties (IVN
afdelingen) genieten wij volop van de vogels. Verder geven zij adviezen,
cursussen, workshops, lezingen, etc. om mensen te inspireren en
activeren voor het behoud van de natuur.
Bescherming in de toekomst
Een wereld zonder vogels is toch ondenkbaar. Uit tellingen van Sovon
Vogelonderzoek Nederland is gebleken dat van de 196 Nederlandse
broedvogels er 87 soorten,
dus 44%, als bedreigd
staan vermeld. De regering
heeft deze soorten in de
nieuwe
Rode
Lijst
opgenomen. Dit laat zien
wat voor drama zich in de
vogelstand voltrekt. De
achteruitgang van broedvogels is een indicatie van
Ooievaars op nest
de toestand van biotopen.
Oorzaken zoals de intensieve landbouw, uitstoot van stikstof en fosfaat,
monocultuur, versnippering van biotopen zijn de boosdoeners.
Bescherming is en blijft nodig zowel in natuurgebieden, de bebouwde
omgeving, bossen als op het boerenland. We kunnen er niet langer mee
wachten. Het geheel aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de kwaliteit
van alle leefgebieden verbetert.
Jan de Veen, Werkgroep Vogels.
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Bijenorchis en Bijen
Inleiding
De bijenorchis heet officieel Ophrys apifera en is inheems en vrij zeldzaam
in Nederland. In Zuid-Limburg en in de duinen bevinden zich de meeste
vindplaatsen en de laatste jaren gaat het met de bijenorchis in ons land
tamelijk goed. Verder naar het Zuiden, richting Middellandse Zee, is het
een vrij gewone plant.
Bijenorchis: de naam
Ik begin bij de naam van deze orchidee. In ons land hebben we een aantal
orchideeën met een insect of een andere geleedpotige in de naam:
hommelorchis, keverorchis, vliegenorchis, wespenorchis, spinnenorchis,
wantsenorchis, muggenorchis en dan nog de bijenorchis.

Bijenorchis met mooie tekening op de lip

Dat is natuurlijk niet toevallig. Deze soorten horen niet allemaal in dezelfde
familie thuis, maar allemaal hebben ze een typisch uiterlijk dat blijkbaar
aan het genoemde insect deed denken. Het blijkt dat een aantal van deze
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orchissen ook niet toevallig op een bepaald insect lijken: ze worden bij
voorkeur bestoven door hun naamgever. Maar dat is zeker niet bij allemaal
het geval.
Op een rijtje de Nederlandse en Belgische orchideeën soorten met dit
soort namen en de bestuivers:
- Ophrys apifera (bijenorchis) door zelfbestuiving,
- Ophrys sphegodes (spinnenorchis) door zandbijen,
- Ophrys insectifera (vliegenorchis) door mannelijke graafwespen,
- Ophrys fuciflora (hommelorchis) door langhoornbijen en zweefvliegen,
- Anacamptis coriophora (wantsenorchis) door bijen en hommels; deze
plant is verdwenen uit Nederland,
- Gymnadenia conopsea (grote muggenorchis) door vlinders als
kolibrievlinder en klein avondrood,
- Neottia ovata (grote keverorchis) door kevers en sluipwespen,
- Epipactis helleborine (brede wespenorchis) door gewone wespen.
De score is dus niet hoog. De meeste associaties tussen orchideeën en
insecten zitten blijkbaar bij de mensen tussen de oren.
Orchideeën soorten en leefwijze
De namen orchis en orchidee worden in het Nederlands soms door elkaar
gebruikt, hetgeen verwarrend kan zijn omdat ‘Orchis’ ook een
orchideeënfamilie is, maar dan met een hoofdletter en in de Latijnse
plantennamen vaak cursief gedrukt. Orchis en orchidee zijn beide afgeleid
van het Griekse orchis wat teelbal, testikel betekent. Dat lijkt een vreemde
associatie, maar heel veel orchideeën hebben ondergronds twee, vaak
wittige wortelknollen. Die knollen dienen voor de opslag van
reservevoedsel. Ieder jaar wordt de ene verbruikt om boven de grond te
komen en de andere wordt gevuld voor volgend jaar. Niet alle orchideeën
hebben wortelknollen. Er zijn meer dan 20.000 soorten: de een na grootste
groep planten, waarvan de meeste in de tropen groeien. Sommige hebben
daar in de tropen zeer vreemde vestigingsplaatsen zoals op een laag mos
of op boomtakken. Degenen die op de boomtakken groeien hebben vaak
luchtwortels, die meters lang kunnen worden. De poreuze ‘huid’ van deze
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wortel wordt o.a. gebruikt voor de opslag van water. In Nederland en
België hebben we maar een veertigtal soorten en die groeien allemaal
gewoon op de grond.
Waarschijnlijk hebben alle orchideeën wel een vorm van voedselopslag
want ze zijn allemaal afhankelijk van een intensieve samenwerking met
schimmels. Als puntje bij paaltje komt maken bijna alle planten gebruik
van schimmels bij het opnemen van voedsel uit de grond, maar bij
orchideeën is het heel extreem. Bijvoorbeeld het zaad van orchideeën is
uiterst fijn en dat is goed voor de verspreiding, maar er zit totaal geen
reserve voedsel in. Het zaad moet dus eerst contact maken met de goede
schimmel voordat het kan kiemen en kan gaan groeien. Gedurende het
leven van de orchidee moet de samenwerking met de schimmel blijven
bestaan: de orchidee kan niet zonder. Die samenwerking tijdens de
kieming is natuurlijk puur parasiteren door de orchidee. Maar in de meeste
gevallen verandert dit later, want de orchidee
heeft meestal bladgroen en kan dus
voedingsstoffen leveren aan de schimmel.
Een enkele keer komt bij ons een orchidee
voor die geen of bijna geen bladgroen heeft.
Waarschijnlijk is dat een foutje in de
chromosomen, maar het feit dat deze plant
toch kan groeien en zelfs bloeien betekent dat
deze dus volkomen parasitair leeft! Een jaar
of tien geleden stond in een bos bij mijn
woonplaats een ‘albino’ wespenorchis die het
een aantal jaren met verschillende
bloeitakken heeft volgehouden. Waarschijnlijk
was daarna de schimmel uitgeput. In Frankrijk
heb ik wel eens een bijenorchis gezien die
Een albino vorm van de
wel bladgroen had, maar de bloemen waren
wespenorchis
helemaal wit.
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In Nederland groeien de meeste orchideeën en de meeste soorten in ZuidLimburg en tegenwoordig bij de kust en in de duinen. In Zuid-Limburg
lijken de orchideeën achteruit te gaan, terwijl aan de kust de situatie
stabieler lijkt. De twee locaties wijzen erop dat kalk voor orchideeën
gewenst is, maar of dat nodig is voor de plant of voor zijn schimmel is niet
duidelijk. We weten nog zo weinig over wat er onder de grond gebeurt bij
planten.
De meeste soorten orchideeën groeien in de tropen, zoals gezegd. De
meeste van onze orchideeën in huis als potplant of als snijbloem stammen
af van wilde tropische orchideeën. Er is maar één soort waar de mens iets
mee doet, behalve ernaar kijken, dat is de vanille. Vanille is de vrucht, een
lange bes, waarvan de bloem bij de teelt met de hand bestoven moet
worden omdat de natuurlijke bestuiver, een bijensoort, buiten Mexico niet
voor komt. Bovendien is er iedere nacht maar één bloem open van een
tros! Daarna moet de rijpe bes een aantal maanden worden gedroogd en
dan nog eens gefermenteerd! Vandaar de idioot hoge kiloprijzen van
vanille. Saffraan is trouwens nog duurder: dat zijn de stampers van een
krokussoort!
Verrassend vind ik dat zo’n bijzondere plant wat betreft aantal soorten,
groeiplaatsen en uiterlijk zo weinig bijzondere ecologische kanten heeft.
Ik ben niets tegenkomen over andere planten of dieren die een bijzondere
relatie hebben met een orchideeënsoort. Behalve die schimmels dan,
maar daarvan heb ik toch het gevoel dat de schimmel eigenlijk wel zonder
de orchidee kan en dat het geen echte symbiose is. Misschien is gewoon
mooi zijn ook al ecologisch verantwoord.
De bloemen staan ondersteboven
De bloemen van orchideeën zijn meestal heel bijzonder, niet alleen van
kleur maar ook van vorm. Toch zijn de basisvormen heel gewoon: een
orchidee heeft 3 kelkbladeren en 3 kroonbladeren: het standaard
bouwschema van eenzaadlobbige planten zoals grassen, lissen, tulpen
en palmen. Toch heeft de orchidee er iets heel bijzonders van gemaakt.
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De drie kelkbladeren staan achteraan, bij de bijenorchis zijn ze groot en
rozig paars, maar bij sommige andere orchideeën zijn ze relatief klein. De
drie kroonbladeren zijn het meest verrassend. De linker en de rechter zijn
ongeveer even klein, soms zelfs zeer klein en meestal groenig, maar de
middelste, de lip, is de blikvanger. Bij de bijenorchis is dat een bolle bruine
lip met een gele tekening: de
landingsbaan voor de insecten, die de
bijenorchis overigens niet nodig heeft.
Boven deze lip hangen twee bolletjes
stuifmeel en achterin zit de stamper. En
dan de verrassing: als de bloem zich
‘normaal’ zou ontwikkelen zou de lip
boven zitten! De bloem draait een halve
slag! Alle orchideeën schijnen met dit
probleem te zitten. Een paar soorten
draaien niet om de stengel, maar buigen
achterover zodat de lip toch onder komt te
zitten! In eerste instantie kon ik op foto’s
Gedraaide bloemstelen bij een
van bijenorchis en familieleden geen spoor
orchidee. Dit is een zeldzame
vinden van gedraaide steeltjes aan de
kruising van poppenorchis en
bloemen, maar het blijkt dat het op foto’s
soldaatje
van poppenorchis en dergelijke nog het
best te zien is. Die hebben een open bloemtak en misschien wat groeven
op de bloemsteel.
Waarom hebben orchideeën een onderlip aan de bovenkant ontwikkeld?
Men neemt aan dat de lip oorspronkelijk bedoeld was als afdakje
waaronder het stuifmeel zich ontwikkelde. Later bleek waarschijnlijk dat
een landingsbaan met speciale kleuren om insecten te lokken toch nuttiger
was. Maar er is vervolgens wel weer een kleiner afdakje ontstaan voor de
stuifmeelbolletjes. En daarna heeft de bijenorchis het insectenbezoek
afgeschaft! Orchideeën blijven fascinerend.
Jan van Dingenen
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Landschap rond Waterval (Deel 12)
De vroege middeleeuwen
Inleiding
Uit de periode van de (duistere) Middeleeuwen is weinig bekend over het
deel van Zuid-Limburg waar de huidige kern Waterval zich bevindt. In
bredere zin geldt dat voor Ulestraten als geheel. Het gehucht Waterval,
noch de kern Ulestraten bestond onder die naam en het is zelfs de vraag
of er destijds wel bewoning was in deze omgeving. Er zijn weinig
schriftelijke bronnen over dit gebied en zeer weinig archeologische
vondsten. Het beeld dat we schetsen over dit gebied in die periode,
ontlenen we aan het recent gepubliceerde boek van Frank Hovens (2017).
Eerst zal in het kort de geschiedenis beschreven worden van dit gebied.
Wie heerste er in de loop van die tijd over deze contreien? Belangrijker
nog is te beschrijven hoe de “gewone” mensen zich die woelige periode in
leven
hielden.
En
tenslotte
zullen
we
ingaan
op
de
bewoningsgeschiedenis van de zuidelijke rand van het Plateau van
Schimmert, waarvan Ulestraten en Waterval deel uit maken.
Einde Romeinse rijk
Reeds vanaf de derde eeuw na Chr. werden de Romeinse villa’s bedreigd,
geplunderd en in brand gestoken door invallende Germaanse stammen.
Het waren vooral Frankische stammen die zich metterdaad gingen
vestigen in dit gebied. Toen het Romeinse rijk
daadwerkelijk aan zijn eind kwam (in 476) vulden
de Franken het machtsvacuüm. De vele
Frankische stammen werden rond 500 verenigd
onder Clovis, koning uit het geslacht van de
Merovingen, dat tot 751 de scepter zwaaide over
dit gebied. De Merovingen werden op hun beurt
opgevolgd door de Karolingen. Met name onder
Karel de Grote werd het rijk uitgebreid over heel
West-Europa. Maar na zijn dood begon het grote
verdeelspel. Eerst werd het rijk van Karel in 843
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verdeeld over drie kleinzonen, in een Westfrankisch Rijk, een Middenrijk
en een Oostfrankisch Rijk. Onze streken behoorden tot het Middenrijk, dat
evenwel twaalf jaar later (855) ook weer in drieën verdeeld werd. Limburg
behoorde vanaf dat moment tot Lotharingen, het noordelijk deel van het
oorspronkelijke Middenrijk. In 870 werd in het verdrag van Meerssen dit
deel verdeeld tussen het Westfrankische (‘Franse’) en het Oostfrankische
(‘Duitse’) rijk met de Maas als grensrivier. Zuid-Limburg behoorde tot het
Oostfrankische rijk.
Voor de meeste bewoners in deze omgeving zal dit politieke spel zich ver
buiten het eigen gezichtsveld hebben afgespeeld. Waar de bewoners veel
meer mee te maken hadden, waren de plaatselijke heersers. De vorsten
waren erg afhankelijk van deze plaatselijke heersers en beloonden hun
trouw met allerlei gunsten, maar ondergroeven daarmee steeds meer hun
eigen machtspositie. De grond en daarmee de macht kwam steeds meer
in handen van de grootgrondbezitters. Over het algemeen ontstonden er
zelfvoorzienende domeinen waar horigen in dienst van de machthebber
het werk verrichtten en waar min of meer zelfstandige boeren hun akkers
bewerkten in ruil voor de helft van de opbrengst aan de heer.
De schenking van Gerberga
In onze omgeving speelde vooral de
proosdij van Meerssen een belangrijke
rol. Rond 850 bestond er in Meerssen
een palts, die een belangrijke
bestuursfunctie vervulde in de politiek
van dat moment. In 928 wordt dit
koningsgoed door Giselbert II, de
voornaamste edelman van Lotharingen,
als huwelijksgift geschonken aan de
Duitse koningsdochter Gerberga. Door
het huwelijk werd Meerssen (en
omgeving) sterker gehecht aan het
Oostfrankische rijk. In 939, nog in het
jaar van het overlijden van Giselbert,
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Gedenksteen Gerberga Meerssen

hertrouwde Gerberga met de Westfrankische koning Lodewijk IV van
Overzee. In 968, een jaar voor haar dood, schonk Gerberga het bezit
Meerssen aan de abdij van Reims. Het was het begin van de proosdij van
Meerssen. De exacte grenzen van dit bezit zijn nergens vastgelegd, maar
het moet een omvangrijk gebied rondom Groot-Meerssen zijn geweest.
Ulestraten behoorde er ongetwijfeld toe. In de schenkingsakte wordt
melding gemaakt van bebouwd en onbebouwd land, bossen, beemden,
wijnbergen en weiden, akkers, molens, wateren en overlopen. Hoewel
deze akte stamt uit de twaalfde eeuw (het origineel is verloren gegaan),
wordt dit toch algemeen als een indicatie gezien voor wijnbouw in onze
contreien. Maar het is strikt genomen geen bewijs voor het bestaan van
wijnbouw op de Wijngaardsberg in die tijd.

Middeleeuwse landbouwgereedschappen
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De plaatselijke bewoners en hun omgeving
Een groot deel van de Middeleeuwen vielen de plaatselijke bewoners in
economische zin onder de proosdij van Meerssen. De boeren waren
verplicht om 10% (de gebruikelijke eerste tiende) van de opbrengst van
het land en het pasgeboren vee af te dragen aan de proosdij. Maar er was
waarschijnlijk ook sprake van een tweede tiende (nonae) die aan de
kerkelijke instanties moest worden afgedragen. Maar we moeten toch niet
vergeten dat dit gebied vaak onderwerp van strijd was en de
rondtrekkende legers zullen ongetwijfeld een zware last hebben betekend
voor de toenmalige bewoners.
Maar waar woonden die bewoners in het algemeen? Na de val van het
Romeinse rijk brak een tijd van grote onzekerheid aan. De
bevolkingsaantallen liepen terug. De graanproductie, waar in de
Romeinse tijd veel
arbeiders voor nodig
waren, stortte in en
daarmee
het
hele
economische stelsel.
De plateau’s van ZuidLimburg, die in de
Romeinse tijd vrijwel
volledig waren ontgonnen, werden weer verlaten en raakten opnieuw
bebost. Aangezien er weinig handel meer plaatsvond, verviel ook de
functie van de meeste wegen. De overblijvende bevolking trok zich terug
in de dalen en de landbouw zal zich dus ook in de dalen hebben
geconcentreerd. Meerssen zal dus vermoedelijk een continue bewoning
hebben gekend, maar Ulestraten zal naar alle waarschijnlijkheid tussen
500 en 1000 geen permanente bewoning hebben gekend. Maar vanaf het
jaar 1000 gaat de bevolking in West-Europa opnieuw toenemen. Er
worden allerlei oorzaken voor deze groei aangeduid. Een van de oorzaken
is een hogere landbouwopbrengst, bijvoorbeeld door de introductie van de
karploeg. De Franken waren oorspronkelijk boeren die aan extensieve
veeteelt deden, hetgeen prima in de dalen kon plaatsvinden. Ze deden
ook aan akkerbouw. Als de grond uitgeput was, lieten ze er het vee op
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grazen, waarmee de bemesting geregeld was. Voor een min of meer
stabiele bevolking voldeed dit stelsel. De toenemende bevolking vergde
echter een hogere productie. Die kon worden behaald door het ontbossen
en het opnieuw in cultuur brengen van de plateaus. Als we dit toespitsen
op Meerssen en omgeving, dan zien we in de nabijheid van de kern een
aantal dorpen die eindigen op “heim”, zoals Berghem, Broekhem,
Geulhem, Houthem en Rothem. Dorpen met “heim” zijn dorpen die
gesticht zijn tussen de 5de en 10de eeuw. Daarmee lijkt de
vroegmiddeleeuwse herkomst van Berghem (Ulestraten) bewezen.
Archeologische vondsten bevestigen dit beeld van een tiende-eeuwse
bewo-ning in Berghem. Ook
dorpen waarvan de naam
eindigt op “hoven” blijken
een dergelijke oude herkomst te hebben. Daarmee
lijken in het Ulestratense
gebied ook kernen als
Humcoven en Schietecoven een oude ontstaansgeschiedenis te kennen. Het interessante is nu juist dat deze heem- en
hoven-toponiemen wijzen op een ontginning (vanuit de proosdij) vóór de
algemene, grootschalige ontginning van de Zuid-Limburgse plateaus
vanuit de dalen (zoals Raar).
Wat betekent dit alles voor de eventuele bewoning van Waterval
gedurende deze periode? Buiten enkele Merovingische scherven vlak bij
een Romeinse villa in het Berghemmerveld door Jim Pepels, zijn er in de
buurt van Waterval geen archeologische vondsten gedaan, die
vroegmiddeleeuwse bewoning aannemelijk maken. Maar we kunnen
natuurlijk in het licht van bovenstaande wel hypothesen formuleren over
die mogelijkheid. Zo valt niet uit te sluiten dat er op de Wijngaardsberg ook
na de Romeinse tijd wijnbouw heeft plaatsgevonden. De wijngaarden zijn
vanuit Meerssen goed te bereiken, wellicht over bestaande Romeinse
wegen, maar wellicht heeft men ook arbeiders dichter bij de wijngaarden
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nodig gehad. Waterval is dan een logische plek, omdat het droge voeten
combineert met de aanwezigheid van drinkbaar water. Maar ook de
uitbreidende landbouw kan zich richting Waterval hebben georiënteerd,
op dezelfde wijze als dat richting Berghem en Schietecoven is gebeurd
vanuit Meerssen. Ook via Waterval is het mogelijk om het plateau te
bereiken. Dat kan door het droogdal, waarin de dorpskern Waterval ligt,
maar in ieder geval ook door het bospad (Maastrichter voetpad).
In de Romeinse tijd zouden in Waterval woningen gestaan kunnen hebben
van arbeiders van de boerderij villa Berghemmerveld en de wijngaard.
Daarna zal er zeer waarschijnlijk minstens een aantal eeuwen geen
bewoning geweest zijn. De permanente bewoning zou rond het jaar 1000
begonnen kunnen zijn, maar ook daar zijn vooralsnog geen bewijzen voor.
Samenvattend
Uit de periode 500 tot 1200 is er weinig bekend over Waterval. Wel is vanaf
de 9de eeuw relatief veel bekend over de palts en later de proosdij van
Meerssen. Waterval maakte deel uit van het domein dat bij de palts
respectievelijk de proosdij hoorde. De palts en proosdij waren in deze
periode dus van grote betekenis voor de plaatselijke bewoners. In het
volgende deel zullen we de Late Middeleeuwen beschrijven, waarin
Waterval daadwerkelijk blijvend bewoond ging worden.
André Ament en Wim Derks
(Wij zijn veel dank verschuldigd aan Frank Hovens, die een kritische blik
heeft geworpen op dit artikel, hetgeen geleid heeft tot talloze
verbeteringen in de tekst.)
Literatuur: Frank Hovens “In de armen van Maas, Geul en
Watervalderbeek, De loop van de geschiedenis in de gemeente
Meerssen” 2017
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Miene Kwallef Lente 2018 (aflevering 19)
Inleiding
Het lijkt wel of de winter deze keer langer duurt dan anders. Tenminste dat
gevoel heb ik zelf zo. Als de dagen lengen en de carnaval voorbij is, dan
zie ik uit naar het werken in de kwallef. Toch was carnaval heel vroeg dit
jaar. Het zal wel en ik hoop maar dat het snel voorjaar wordt. Het vriesweer
komende dagen (einde februari) vind ik een mooie en welkome toegift van
de winter.
Een nieuw begin
Vandaag kocht ik de pootaardappelen op de markt in Maaseik. Deze
weekmarkt (op woensdagen) kan ik warm aanbevelen. Gewoon gezellig
op een bijzonder plein en alles is aanwezig. Ook de horeca is uitnodigend.
Ik ga er straks een gewoonte van maken en er zeker eenmaal per maand
komen. Al jaren lever ik pootaardappelen bij andere kwallevers. Zo ook bij
Jo en Marjo van Es van Waterval. Marjo gaf me een bij de tijd passend
gedichtje mee:
Mièrt
vreug veugelkes
kwinkelere hoopvol
in nog sjlaopende bosj
zachte zónnesjtraole
sjiene veurzichtig
euver hawf bevrore weije
de winter wèt dat ’r zal mótte wieke
meh wilt zich allegaons nog neet gewónne geve
’t veurjaor wilt, meh kint nog neet
wae geit winne, zal de kómmende weke blieke
es bosj en weije gevöld were mèt nuut leve
en de winter ’ne zachten doad sjtörf zónder verdreet
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Witlof
Gebruikelijk bespreek ik een bepaalde vrucht of groente, deze keer gaat
het over witlof. Witlof wordt ook wel witloof of Brussels lof genoemd.
Gewoonlijk is deze groente wit met een gelig randje. Er is ook een rodere
variant. De stronken worden in het donker geteeld, daarom is er geen
chlorofylvorming, dat het blad groen doet kleuren. Voorheen had witlof een
enigszins bittere smaak. Dit was minder geliefd, vooral bij de kinderen. De
tegenwoordige witlofrassen zijn minder bitter. Bij het koken werd er
vroeger melk toegevoegd om de bittere smaak te neutraliseren. Witlof
wordt vooral in de zomermaanden als frisse rauwkostsalade gegeten, met
toevoeging van appel of ander fruit. Een ovengerecht met kaas en ham is
alom bekend. Een andere bereidingsmethode is roerbakken of stoven. Ik
denk dat recepten alom bekend zijn en dus hier overbodig. Witlof is
tweejarig. In het eerste jaar worden de wortelen geteeld, in mei gezaaid
en in de herfst geoogst. Daarna worden de wortelen, of witlofpennen,
gekoeld bewaard tot het moment dat men met de productie van de witlof
gaat aanvangen. Vroeger was witlof
een wintergroente. Toen werden de
pennen met 20 cm dekgrond afgedekt.
Bij de “warme trek” werd onder de
pennen warmte (elektrische warmteelementen of verwarmingsbuizen)
toegevoegd, waardoor de groei werd
bevorderd. Tegenwoordig wordt het
gehele jaar door getrokken. De pennen
worden gekoeld bewaard en op het
gewenste moment in rekken geplaatst
boven stromend water in een donkere
ruimte. In 3 tot 4 weken groeit de
witlofkrop uit. Door de schaalvergroting
Witlofpennen
is het een specialisme geworden. Mijn
vader kweekte vroeger ook witlof, voor eigen gebruik. Ik weet dat witlof in
de kelder in een hoek op de grond werd gezet in een mengsel van zand
en zaagmeel en afgedekt met een 20 cm dikke laag schoon zaagmeel.
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Van een bezoek bij Annie en Casper Jacobs in Waterval weet ik me te
herinneren dat zij zelf nog witlof trekken. Zij doen dat in een diepe bak
buiten, voldoende vorstvrij.
De witlofteelt is bij toeval ontdekt in de omgeving van Brussel. Een
champignonkweker had de wortels als cichorei (een surrogaat voor koffie)
gekweekt en in een champignonkelder bewaard. Hij ontdekte de groei van
de witte kropjes. Het waren gedrongen krokante kropjes. Het leek op de
eerdere Franse uitvinding van de kapucijnenbaard. De kropjes werden
gestoofd gegeten en het gebruik verbreidde zich. De kropjes werden “witte
loof” genoemd. In 1867 werd de groente op de Brusselse markt voor het
eerst verkocht als groente. Enkele jaren later werd de nieuwe groente in
de Parijse Hallen te koop
aangeboden. De teelt ontwikkelde zich en de kroppen
werden groter. Rondom Brussel zijn steeds meer boeren
witlof gaan telen. Sinds de
witlofteelt op stromend water
plaats vindt is de witlof het hele
jaar door te koop en vindt de
kweek en trek in geheel West
Ovenschotel met witlof
Europa plaats. In België wordt
per jaar per persoon ongeveer 7 kg witlof gegeten, in Nederland iets meer
dan 3 kg. Als gezegd witlof wordt vooral gegeten als ovenschotel. Het is
een fijne groente waarmee men naar hartenlust kan experimenteren.
Witlof is te wokken, te karamelliseren, te verwerken tot soep en bovenal
te gebruiken in salades. Zelf heb ik de groente (ook de pennen) nog niet
eerder gekweekt. Dat ga ik zeker nog eens doen.
Op bezoek bij…
Zoals gewoonlijk bezoek ik een andere kwallever. Deze keer ging ik op
visite bij Pierre de Rooij. De kwallef past ongeveer als vanzelfsprekend in
het knusse totaalparkje bij de vakwerk-woning van Mieke en Pierre. Zij
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hebben goed begrepen hoe je het aangenaam kunt maken. Genieten is
onderdeel van het leven, toch?
Pierre heeft de groene vingers letterlijk gekregen van zijn ouders. Zijn
vader was boerenzoon en achter het ouderlijk huis van Pierre aan de
Bourgognestraat in Beek had hij een flinke kwallef met alles wat je erbij
kunt bedenken. Zo weet Pierre zich te herinneren dat in de
zomervakanties het hele gezin doende was om te oogsten en de groenten
en fruit in te wecken. Het gezin telde 10 kinderen. Er was dus nogal wat
nodig. Groenten en fruit in overvloed.
De kwallef werd nog ouderwets omgespit, onkruid afsteken, mest in de
voor en de grond omgraven. In die tijd had Pierre al zijn eigen hoekje. Daar
kon je wel een beetje eigen baas spelen en zo ontwikkel je je eigen
kwallef-principes. Wat Pierre zich vooral herinnert is dat begin juni, op
kermiszondag, de eerste verse groenten (peulen) en nieuwe aardappelen
op tafel kwamen. Die traditie ken ik zelf ook. Iets om te koesteren. Pierre
was er zich van bewust dat zijn drukke baan in het onderwijs en het
kwalleven niet eenvoudig te combineren waren. Daarom ook dat zijn
kwallef niet al te groot is aangelegd. Het ligt precies op een stuk grond dat
al heel lang in gebruik is als
groentetuin. Na de reconstructie van
de Klein Berghemmerweg (1980)
kwam er een nieuwe haag en werd
het perceel wat opgehoogd, beter
passend in het geheel. Het perceel
was toen nog van zijn schoonouders.
Alles in goed overleg en Pierre begon
zijn kwallef. Inmiddels past de kwallef
bij het gezin in de totaaltuin en
precies zoals Pierre het droomde. Hij
kweekt er zijn aardappeltjes, prei,
sla,
worteltjes,
boontjes
en
aardbeien. En vooral koestert hij zijn
Pierre de Rooij in zijn kwallef
lievelingsteelt, de courgette. Ook
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zorgt hij voor de bijbehorende bloemetjes, de junkerkes. Hij biedt me jonge
plantjes aan voor de kwallef van Vliek. Het is een goed gebruik om wat je
over hebt aan anderen mee te geven. Zo lever ik al enkele jaren de
pootaardappelen (onze gezamenlijke favoriet de Annabelle). Pierre hoopt
voor zijn eigen kwallef, nu hij met pensioen is, op de juiste momenten meer
tijd te hebben. Wat is meer tijd? Een dag blijft toch ook nu maar 24 uur
duren.
Bij zijn afscheid heef Pierre zich nog laten verplichten voor de schooltuin
in Moorveld te blijven zorgen. Hij voelt het als een taak om de jeugd voor
het kwalleven te interesseren. Een belangrijke educatieve rol, een mooi
verlengstuk van de IVN-gedachte. Of Pierre dan nog ooit energie en tijd
heeft voor de Kwallef van Vliek?
Mooi is een van zijn
levenswijsheden. Pierre
accepteert dat de natuur
ongeveer een kwart
voor zich zelf opeist. Dat
gaat dan op aan rupsen,
slakken of verliest groeikracht door te nat of
soms wel te warm weer. Zo mag hij dan driekwart zelf oogsten. Hij zegt
dat met de natuur te hebben afgesproken. Jammer dat de natuur zich niet
aan de afspraak houdt. Maar toch blijft er genoeg over om van te genieten
en dat doet Pierre.
Tenslotte
Als u dit leest zijn we weer een eindje richting Pasen en gaat het voorjaar
winnen van het winteren, zoals je in bovenstaand gedicht hebt kunnen
lezen. De handen jeuken en het zaadgoed ligt gereed. Het is als ontwaken
uit de winterslaap. Aon de geng!
Tot volgende keer, groe(n)ten,
Henk Urlings
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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
2018
Woensdag 4 april: Nog in te vullen Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
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.
Zondag 10 juni: Open dag Kwallef. Inlichtingen Jo Frenken
(jo.frenken@home.nl T 043-3644975)
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
Woensdag 20 juni: Late avondwandeling, vuurvliegjes o.l.v. Els en Wim
Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Vertrek: 21:00 uur
achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Zondag 22 juli: (Onder voorbehoud) Water anders o.l.v. Els Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) Vertrek: 14:00 uur achter
kerk Ulestraten (Dorpstraat)
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Woensdag 5 september: Varia-avond o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 3 oktober: Nog in te vullen Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zaterdag 27 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijke activiteit van
IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) Els en Wim Derks (T
043-3643740) m.m.v. Ver. voor weer- en sterrenkunde Galileo, afd.
Zuid-Limburg. Vertrek: 19.30 uur vanaf de Markt in Meerssen
*****************************************
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
10 maart: Op verkenning in de natuur bij hut in Raar m.m.v. Fam.
Willems
14 april: Bezoek aan de kinderboerderij Daalhof of Maasveld
12 mei: Schapen scheren bij Fam. Willems in Raar
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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