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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Opstarten activiteiten
Eindelijk beginnen de beperkende maatregelen vanwege corona te
verdwijnen. We gaan de activiteiten buiten en binnen weer oppakken. Zie
het overzicht van geplande activiteiten achterin deze Haamsjeut. Ook de
werkgroepen ondervinden geen hinder meer van beperkende
maatregelen.
Voor het eerst sinds twee jaar is er weer een Algemene Leden
Vergadering en wel op woensdagavond 6 april (zie bijlage bij deze
Haamsjeut). In gemeenschapshuis d’n Huppel is dan geen geschikte
ruimte beschikbaar. Daarom gaan we naar café De Notenbalk.
Jubileum
De activiteiten in het kader van het jubileum konden in 2020 niet doorgaan.
We zullen bekijken welke onderdelen daaruit nog wel plaats kunnen
vinden. In ieder geval zal er een jubileumbank geplaats worden bij de kerk
aan de kant van de Dorpstraat. Dat zal gebeuren op zondag 22 mei om
14.00 uur. Zie het aparte artikel hierover in deze Haamsjeut.
Relatie IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen
IVN-Meerssen heeft na een dreigende opheffing een doorstart gemaakt
met 7, deels tijdelijke, bestuursleden. IVN-Ulestraten heeft al vele jaren
geen voorzitter, maar wel een goed bezet bestuur. Veel bestuursleden
hebben echter aangegeven dat ze willen stoppen binnen enkele jaren. Bij
IVN-Ulestraten kan dus ook in de nabije toekomst een bestuursprobleem
ontstaan. In de Algemene Ledenvergadering zullen we deze situatie
bespreken en zullen we aan de leden vragen wat ze vinden van een
eventueel samengaan van IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen.
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Kringlooppapier
Misschien is het je opgevallen, maar misschien ook niet! Zo veel te beter.!
Want deze en volgende Haamsjeuten worden gedrukt op kringlooppapier.
Op het belang van dit soort papier wordt in een apart stuk door de redactie
nader ingegaan.
Ecologische strook Waterval
In de Haamsjeut van december 2021 is in de rubriek ‘Van de bestuurstafel’
aandacht besteed aan de ecologische strook in Waterval. Het project loopt
(langzaam). Met de gemeente is onlangs de situatie ter plaatse bekeken.
In een verhaal over de Lauwersberg in Waterval in deze Haamsjeut is
deze strook al te zien in de foto van Google Earth. Hij loopt van noordoost
naar zuidwest over de Lauwersberg.
Math Erckens
Opnieuw hebben we afscheid moeten nemen van een gewaardeerd lid
van IVN-Ulestraten. Op 12 januari is Math overleden. Hij was sinds 1984
lid, actief bij de vogelwerkgroep, schreef artikelen in de Haamsjeut en was
een trouwe bezoeker bij de activiteiten. Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte.
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Van de Redactie
Inleiding
Binnen de redactie was het al langer een wens om D’n Haamsjeut op een
milieutechnisch verantwoorde papiersoort te laten drukken, teneinde onze
voetafdruk op het milieu te reduceren. We zullen er de wereld niet mee
redden, maar alle beetjes helpen zullen we maar zeggen. En als
vereniging, die het milieu een warm hart toedraagt, zijn we min of meer
verplicht om een stapje extra te zetten. We hebben gekozen voor een
papiersoort met de naam Nautilus, die voor 100% bestaat uit gerecycled
papier. Voor het maken van dit papier hoeft dus in principe geen extra
boom te sneuvelen. Maar je kunt ook weer niet stellen dat er geen enkele
boom is gesneuveld voor dit papier, omdat voor het oude, ingezamelde
papier natuurlijk wel gebruik gemaakt wordt van houtvezels. Dit voorbeeld
maakt al duidelijk dat de milieueffecten zich niet gemakkelijk laten vangen
in éen getal. Alle reden om eens naar het gehele proces van
papierproductie te kijken.
Milieuaspecten van papier
Wat is het (milieu-)probleem met papier?
Door de enorme schaal, waarop wij in de hele wereld gebruik maken van
papier en karton, wordt er bij de productie van papier een groot beroep
gedaan op schaarse middelen, zoals bossen en schoon water. Bovendien
komen er bij de productie en het transport van papier schadelijke stoffen
vrij, die het milieu extra belasten. Allemaal zaken die je eigenlijk liever niet
wil.
De gehele cyclus van de papierproductie bestaat globaal uit een aantal
fasen:
1 Verzamelen van grondstoffen, vooral houtpulp.
2 Productie van het papier
3 Gebruik door de consument
4 Transport tussen bovengenoemde plaatsen

6

In ieder van deze fasen zijn er elementen te benoemen die bepalen of het
geheel nog wel milieuvriendelijk kan worden genoemd. We pretenderen
niet volledig te zijn, maar zullen hieronder een aantal van deze elementen
beschrijven.
De Grondstoffen
Voor het produceren van houtpulp voor de industrie worden onvermijdelijk
bomen gekapt. Als daarvoor tropisch bos wordt gekapt, is dat de slechtste
optie, maar tegenwoordig komt houtpulp toch vooral uit bossen, die op een
verantwoorde duurzame manier worden beheerd. Er bestaan allerlei
keurmerken die deze herkomst kunnen bevestigen. Hierover later meer.
Als alternatief voor houtpulp uit bossen kan ook oud papier worden
gebruikt, waaruit de houtvezels kunnen worden gehaald en opnieuw
gebruikt. Dat spaart natuurlijk bossen, maar deze cyclus kan slechts een
6 á 7 keer worden herhaald. Dan zijn de vezels echt ‘op’. Even zo goed
maakt dit duidelijk waarom het inzamelen van oud papier zo belangrijk is.
De Producent
In het productieproces van papier worden eerst de bruikbare vezels uit de
houtpulp en/of het oud papier gehaald. Daarvoor zijn grote hoeveelheden
water en energie nodig, maar worden er ook chemische middelen gebruikt
bijvoorbeeld om het papier te bleken. Voor het gebruik van water geldt dat
er optimaal gebruik gemaakt moet worden van het eigen afvalwater. Voor
het gebruik van energie geldt dat hier liefst zoveel mogelijk gebruik
gemaakt wordt van hernieuwbare bronnen (zon- en windenergie),
waardoor zo weinig mogelijk CO² vrijkomt. De CO² uitstoot van de gehele
papierindustrie is gigantisch met zo’n 7% van de totale uitstoot in de
gehele wereld; bijna driekeer zo veel als voor de gehele luchtvaart! Voor
het bleken van het papier dienen zo veel mogelijk milieuvriendelijke stoffen
te worden gebruikt. Voor al deze kenmerken bestaan keurmerken,
waarmee de milieu-impact in kaart gebracht kan worden. Op de
keurmerken komen we nog terug.
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De Consument
Wat kan de consument doen in dit geheel? Van de consument kan niet
verwacht worden dat hij/zij zich op de hoogte stelt van al de
bovengenoemde aspecten en vervolgens een wel overwogen beslissing
maakt bij iedere aankoop van papier. Onmogelijk. Wel zou de consument
zich kunnen afvragen of het papiergebruik in die mate echt nodig is. Moet
alles wat gelezen moet worden wel worden geprint? Kun je niet vanaf het
scherm lezen? Kun je het boek niet lezen vanaf een tablet in plaats van
de papierenversie. Voor het milieu is het beter een boek te lenen en het
beste is nog om het uit de bibliotheek te lenen. En als het dan toch op
papier moet, dan kan het best gekozen worden voor een betere
papiersoort.
Transport
Uit het bovenstaande blijkt dat er allerlei transportbewegingen nodig zijn
op de grondstoffen, tussen producten en eindproducten op hun plek te
krijgen. Hierbij zijn vanzelfsprekend ook weer allerlei milieuaspecten
betrokken, zeker als de grondstoffen van ver moeten komen.
Intermezzo
In het redactieteam werken wij bijvoorbeeld al jaren, in ieder geval sinds André
coördinator is, zonder papier. Wij krijgen de kopij binnen via email. Die kopij
wordt door André in Dropbox gezet, zodat Leo en Leon die ook te zien krijgen
en hun eventuele correcties kunnen toevoegen. Daarna maakt André D’n
Haamsjeut op en zet het als concept weer in Dropbox. De beide andere
redacteuren halen de laatste foutjes uit het manuscript en geven deze foutjes
door aan André, die ze aanbrengt in het originele document. Dan gaat het per
email naar de drukker, waarna enkele dagen later de hele editie kan worden
opgehaald. Zelfs de rekening wordt per email naar onze secretaris verzonden.
Er kan veel zonder papier!

Men zegt wel eens gekscherend: het meest milieuvriendelijke papier is
‘geen papier’! Voor D’n Haamsjeut zou dat betekenen dat we alle leden
van IVN-Ulestraten een digitale versie zouden sturen. We hebben enkele
jaren geleden een enquête gehouden onder onze leden of dit een reële
optie was, maar het overgrote deel van onze leden vond dat toen geen
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goed idee. Dus wij zullen nog even doorgaan met het verspreiden van ons
clubblad op papier.
Certificering
Omdat de consument niet de mogelijkheid heeft om informatie te
verzamelen op al deze punten, zijn er allerlei keurmerken ontwikkeld om
de consument in ieder geval enig zicht te geven op het gehele proces.
Het papier waarop wij vanaf nu D’n Haamsjeut laten drukken kent een
groot aantal (in totaal 10) milieu-certificeringen, waaronder enkele van de
belangrijkste zijn: Blue Angel, EU-Ecolabel, ISO 14001, FSC*100%
Recycled en PCF Process Chlorine Free
-Blue Angel Certificaat
Kent de strengste normen voor gerecycled papier,
maar bemoeit zich verder niet met het
productieproces

-EU Ecolabel
Wordt in heel Europa gebruikt, kent geen
minimumeisen voor aandeel hergebruikte vezels.
Bij gebruik van nieuwe vezels moet minimaal
70% afkomstig zijn van duurzaam beheerd bos.
Schadelijke hulpstoffen zijn niet toegestaan.
Verder bestaan er eisen t.a.v. energiegebruik,
afval en uitstoot van stoffen naar water en lucht.
FSC Recycled Papier (FSC: Forest Stewardship
Council)
Dit keurmerk richt zich louter en alleen op de
vraag of er sprake is van hergebruikte vezels. Die
mogen naast oud papier ook afkomstig zijn van
hergebruikt hout.
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Tot slot
Als het bovenstaande iets duidelijk maakt is het wel dat de individuele
consument voor een onmogelijke taak staat, om bij alle aankoop
beslissingen, de voor het milieu juiste beslissing te maken. Eigenlijk zou
wetgeving hier een duwtje in de rug kunnen zijn. Zo is bijvoorbeeld in heel
Europa het gebruik van chloor (witmaken van papier) in het
productieproces verboden. Zo zou wetgeving op andere terreinen de
consument een enorme steun in de rug geven bij zijn aankopen, en dat
geldt natuurlijk niet alleen voor papier. IVN-Ulestraten heeft met de keuze
voor milieuvriendelijk papier een klein, maar belangrijk, stapje gezet naar
een ‘gezondere’ toekomst.
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Ons 40-jarig jubileum niet helemaal vergeten!
Leo Bielders
Twee jaar geleden had het moeten plaatsvinden: het 40-jarig jubileum van
de IVN afdeling Ulestraten. Het is anders gelopen, zoals het leven van ons
allemaal anders is gelopen in de afgelopen twee jaar. Maar gelukkig
kunnen we eindelijk weer vooruitkijken.
Ook onze IVN kan gelukkig de draad weer oppakken. Het voelt nog een
beetje vreemd, als een soort watervrees aan de rand van het zwembad.
Maar langzaam komt het vertrouwen terug dat we weer activiteiten kunnen
gaan organiseren. Elders in de Haamsjeut lees je er meer over.
Ondertussen hebben wij nagedacht over hoe we ons 40-jarig bestaan toch
niet helemaal aan ons voorbij zouden kunnen laten gaan. We hebben
gezocht naar een blijvende herinnering, iets tastbaars voor onze
dorpsgemeenschap. En zijn uitgekomen bij een bank, een jubileumbank,
die we midden in ons dorp gaan plaatsen. De plek die we in gedachten
hebben is het grasveld naast de kerk, tegenover D’n Huppel. Een mooie
plek om even te gaan zitten en om je heen te kijken.
De plaatsing van de
jubileumbank gaan we een
feestelijk tintje geven. Met
een officiële onthulling, een
muzikale aubade en een
drankje
voor
de
aanwezigen. Op die manier
willen we ons 40-jarig
jubileum toch niet helemaal
vergeten!
Wij nodigen jullie graag uit
om
bij
de
onthulling
aanwezig te zijn. We hebben hiervoor als tijdstip de meimaand uitgekozen
als een mooi moment in het voorjaar als alles in de natuur weer ontwaakt!
Noteer alvast de datum: zondag 22 mei om 14.00 uur.
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Amaryllis (eigenlijke naam is Hippeastrum)
Leon Schoenmakers
Samen met de winter Haamsjeut ontving u een Amaryllis bol. Dit als dank,
namens
IVN
Ulestraten, voor uw
lidmaatschap.
In de afgelopen
periode hebben we,
als bestuur, mooie
reacties ontvangen
inclusief
enkele
foto’s,
waarvoor
dank.
De Amarrylis dankt
haar naam aan de
Romeinse dichters
Ovidius en Virgilius
en zou “Amarullis” de naam zijn van een knappe stralende herderin. De
plant die wij Amayllis noemen is eigenlijk de Hippeastrum, wij gebruiken
de naam Amaryllis dus eigenlijk voor de verkeerde plant, want tussen
beide planten zitten enkele verschillen.
Amaryllis

Hippeastrum

Herkomst
Aantal bloemen
Bloemstengel
Bloeitijd

Zuid-Afrika
6 tot 12
Gevuld
September/Oktober

Tropisch Amerika
4 tot 6
Hol
Winter/Voorjaar, gelijktijdig
met komst bladeren

Bladontwikkeling

Voorjaar en sterft af
in de zomer
Groen

Kleur zaad
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Bruinzwart

Verzorging
De Amaryllis houdt van warmte. Na de bloeiperiode kunt u de plant op
verschillende manieren goed bewaren en overhouden;
1) in een kas of serre zelfs in de tuin mits het warm genoeg is en de plant
voldoende licht krijgt. Probeer de grond een beetje vochtig te houden.
2) Een goede rustperiode, in het donker en op een koele plek (kelder of
schuur). In het najaar, zodra de temperatuur zakt, moet de bol weer naar
binnen en kan hij langzaam ‘wakker’ gemaakt worden.
Uit het schetsboek van Nathalia van Eijsden

We hopen dat jullie genoten hebben van dit IVN-cadeautje.

Bron: Kleine Fleur en Groen Vandaag
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De pinksterbloem en het oranjetipje
Jan van Dingenen
Inleiding
Ik schreef de eerste versie van dit artikel vorig jaar mei: in de maand van
vlinders en bloemen. Er stonden toen al royaal pinksterbloemen in bloei,
maar veel oranjetipjes had ik nog niet gezien. Volgens de vlinderstichting
was de natuur toen een beetje de kluts kwijt. Zo’n dertig jaar geleden was
mei de juiste tijd om oranjetipjes te zien, maar daarna werd het warmer en
verschenen die vlinders eerder. Maar vorig jaar was alles weer anders met
een strenge ‘tiendaagse’ winter, daarna een lente met heel warme dagen,
maar ook heel kort. En wat we dit jaar hebben is me nog niet helemaal
duidelijk, maar het lijkt zeker op een echt Hollandse kwakkel winter. In
ieder geval voorlopig (het is februari) nog geen oranjetipjes.
Oranjetipje en pinksterbloem
De pinksterbloem (Cardamine pratensis) is inheems en algemeen in
Nederland en de omliggende landen. De pinksterbloem hoort bij de
kruisbloemen:
gemakkelijk
te
herkennen aan de vier
bloemblaadjes die in
de bloem een kruis
vormen. Het is een
grote familie met voor
de mens belangrijke
voedselplanten zoals
de koolsoorten en
bijvoorbeeld radijs en Pinksterbloem staat in mei vol in bloei. Natuurlijk zijn er
dan meer liefhebbers voor de nectar.
rucola.
En
de
pinksterbloem zelf werd vroeger gebruikt in plaats van waterkers en als
bron van extra vitamine C na de winter om scheurbuik te voorkomen.
Tegenwoordig lijkt pinksterbloem alleen maar versiering en een lokkertje
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voor de oranjetip. De oranjetip
(Anthocharis cardamines) is een
fraaie vlinder, zeker het mannetje met
de opvallende oranje vleugelpunten.
Het vrouwtje heeft dat stukje oranje
niet en is minder opvallend en lijkt wel
wat op het koolwitje, maar het heeft
net als het mannetje een fraaie
groenige tekening op de onderkant
van de vleugel. (Ik vergeet steeds
welke kant onderkant heet bij een
vlindervleugel:
volgens
de
Het mannetje van de oranjetip pronkt
Vlinderstichting is dat de kant die je
met het fraaie oranje op zijn vleugels.
niet ziet als de vlinder met open
vleugels
zit.)
Volgens
de
Vlinderstichting heeft het mannetje van de oranjetip ook moeite om het
verschil te zien tussen een koolwitje en het vrouwtje van de oranjetip. Pas
als hij dichtbij is, ruikt hij of een paring mogelijk is!
Ook het vrouwtje moet goed opletten.
Ze legt maar één eitje op een Dit is het eitje van de oranjetip. Nooit
pinksterbloem en dat nog alleen als meer dan één per plant, want de
rupsen eten elkaar op!
daar nog geen andere eitjes op zitten.
Want de grootste rupsen eten straks
eventuele kleinere op! De eitjes van de
oranjetip zijn wit als ze gelegd worden,
maar ze worden daarna oranje.
De pinksterbloem en look zonder look
schijnen de voorkeur te hebben van de
oranjetip, maar andere kruisbloemige
planten worden ook geaccepteerd.
Veel schade aan de plant brengt die
ene larve niet, want de larven van de
oranjetip eten vooral zaaddozen en
weinig blad!
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Maar dan is de volgende generatie oranjetip er nog niet. De rups moet
verpoppen en dan als pop veilig de winter door zien te komen. De
pinksterbloem heeft een kleine wortelstok en kan dus ondergronds de
winter overleven. Maar de bovengrondse stengel overleeft niet en die is
dus niet geschikt voor overwintering van de pop. En dus moet de rups op
zoek naar bomen of struiken en dergelijke om de winter te overleven! Dat
gaat tot nu toe gelukkig heel goed bij het oranjetipje, maar soms vind ik
het echt verbazend wat een vlindersoort allemaal moet doen om zich te
kunnen handhaven.
De naam pinksterbloem
De officiële naam van de pinksterbloem is zoals gezegd Cardamine
pratensis. Het eerste deel van de Latijnse naam is afgeleid van
‘kardemom’, een kruid uit de
Oosterse keuken. Kardemom
hoort zelf niet bij de familie
Cardamine
of
kruisbloemigen, maar bij de
gember familie: Elettaria
cardamomum. Verwarring is
altijd
dichtbij
in
de
plantennamen.
De
Nederlandse
naam
verwijst
natuurlijk
naar
Pinksteren
ofschoon
de
pinksterbloem
meestal
duidelijk eerder is dan het
Een oranjetip op de pinksterbloem met de
Pinksterfeest. Vorig jaar was
onderkant van de vleugels goed in beeld. Dit
de pinksterbloem laat, maar is een mannetje want er schemert oranje door
de vleugel, maar bij het vrouwtje is ziet de
Pinksteren was óók laat
onderkant er ook zo uit.
namelijk 23 mei! En dit jaar is
Pinksteren nog later 5 juni! Maar de Nederlandse naam zal toch wel
verwijzen naar de feestelijkheden rond Pinksteren waarbij een meisje in
een witte feestjurk de Pinksterblom was. Maar de echte pinksterbloem is
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meestal niet wit maar zacht lila of paarsig. Niet zo’n gebruikelijke kleur in
onze flora.
Pinksterbloem, toch nog ingewikkeld
Tot zover was het allemaal vrij eenvoudig, maar de simpele
pinksterbloemen hebben nog wat verrassingen. Pinksterbloem heeft het
liefst een wat natte standplaats dat is duidelijk. Als de standplaats wat té
nat wordt, is er een probleem want al groeit de plant dan nog prima: de
zaden kunnen dan niet goed meer kiemen. De oplossing zit in de bladeren:
de pinksterbloem die op echte natte plaatsen groeit heeft blaadjes die heel

gemakkelijk wortels vormen! Dus de plant valt op een gegeven moment
om en de blaadjes maken nieuwe wortels die tot nieuwe planten
uitgroeien! Alle gewone pinksterbloemen schijnen deze ‘truc’ te kennen en
dus is het geen aparte ondersoort! Voortplanting via zaad heeft natuurlijk
toch de voorkeur om inteelt te voorkomen, maar als het niet anders kan
moet je je weten te behelpen! Alle naaste familieleden van de
pinksterbloem, waarvan de officiële naam dus ook begint met Cardamine,
heten in het Nederlands ‘veldkers’. We hebben de bittere en de kleine
17

veldkers, bosveldkers en de springzaadveldkers. Alle vier en ook de
pinksterbloem vormen zogenaamde hauwen: vrij dunne, meestal niet
afgeplatte ‘peulen’ waarin de zaden zitten. Als de zaden rijp zijn verdrogen
die peulen en springen dan met kracht open waarbij de ‘schillen’ oprollen.
En de zaden worden gelanceerd. Ik heb de neiging om oranjetip en
pinksterbloem altijd te koppelen. Toch lijkt het waarschijnlijk dat de vlinder
minder eenkennig is, maar veel informatie is daar niet over in de
Nederlandse literatuur. De Engelse Wikipedia legt de koppeling eigenlijk
helemaal niet tussen deze vlinder en de plant. De Duitse en Franse
versies wel, maar die melden beiden dat de vlinders en de planten ook
andere contacten hebben: dus de vlinder bezoekt ander kruisbloemigen
en de Pinksterbloem krijgt ook andere bezoekers.
Tot slot
Tussen mijn Franse vakantiefoto’s vond ik een foto van de Anthocharis
belia, in het Nederlands Barbarijse oranjetip. Een hele mooie vlinder met
ongeveer dezelfde kleuren
De Barbarijse oranjetip
als de onze, waar net wat
enthousiaster.
Deze
oranjetip vliegt in zuidelijk
Frankrijk en dan nog
zuidelijker tot in NoordAfrika.
Deze
vlinder
bezoekt, net als onze
oranjetip,
de
kruisbloemigen,
koolsoorten en dergelijke.
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Natuurberichten
Els Derks-van der Wiel
Onlangs maakte onze zoon met zijn vrouw een wandeling door het
Bunderbos. Bij thuiskomst vertelden ze dat ze o.a. een eekhoorn hadden
gezien en even verderop drie eekhoorntjes die achter elkaar aan renden.
Voor dit ‘tikkertje spelen’ kon ik ze meteen een verklaring geven: het is de
paartijd van de eekhoorn! Dat had ik net gelezen op de nieuwsbrief die we
dagelijks krijgen. De moeite waard om dat eens te bekijken en ook te
installeren. Het is de app: Nature Today.

Heel interessant en elke dag krijg je een aantal actuele berichten over de
natuur: flora en fauna, met altijd een doorverwijzing om meer over het
betreffende onderwerp te lezen.
Een echte aanrader. Veel plezier ermee.
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Lauwersberg
André Ament en Wim Derks
Inleiding
De auteurs van dit artikel hebben in het verleden een groot aantal artikelen
in D’n Haamsjeut gepubliceerd over het landschap rondom Waterval.
Hoewel we deze serie hebben afgesloten, zullen we zo nu en dan nog wel
eens in een extra artikel bepaalde, niet eerder beschreven aspecten, van
Waterval beschrijven. In onderstaand verhaal gaan we dieper in op de
landschappelijke waarde van de Lauwersberg, een prominent element in
het landschap van de Waterval.
De Lauwersberg
De Lauwersberg bevindt zich ten oosten van de kern van Waterval.
Daarmee vormt de Lauwersberg een onderdeel van de zuidelijke afsluiting
van het plateau van Schimmert. De Lauwersberg is een markant element
in het landschap van Waterval. Grofweg neemt het de vorm aan van een
ovaal. In de noord-zuid richting is het ongeveer 700 en in de richting oostwest ongeveer 1000 meter. Zoals alle ‘heuvels’ in Limburg is ook de
Lauwersberg van oorsprong geen berg en zelfs geen heuvel, maar een
restant van een vlakte, waar in het verleden door erosieprocessen aan de
randen dalen zijn uitgesleten. Hierdoor rijst het resterende plateau
tegenwoordig als
het ware op uit het
landschap en wekt
de indruk van een
berg.
Trouwens,
ook als we naar de
hoogtemeters
kijken in dit deel
van Waterval, dan
lijkt dat niet erg veel
op een
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berglandschap. Daartoe gaan we eerst eens om de ‘berg’ heen lopen. We
starten in de Waterval en lopen in noordelijke richting door de bebouwde
kom. Overigens, van de wegen in Waterval in vroegere tijden moet men
niet al te hoge verwachtingen hebben, zoals in voorgaand plaatje is te
zien.
We gaan dan van een niveau van 91 meter naar 95 meter boven NAP.
Verder naar het noorden heette de weg vroeger ‘oude Weyer straat’,
genoemd naar de oude benaming van het aangrenzend deel van de
Laurensberg, en bereiken het kruispunt op 105 meter gelegen. We gaan
rechts af de Hoolstraat in, waarbij we weer enkele hoogtemeters moeten
overbruggen en bereiken een hoogte van 130 meter, daar waar het
aangrenzend deel van de Lauwersberg ‘aan de heyde’ heet. We vervolgen
al dalend de weg en komen in de Raarslak op een hoogte van 103 meter
uit. Het hele traject terug naar Waterval dalen we dan nog 10 meter.
Grappig is dat we op het plateau Lauwersberg zelf nergens een hoger
punt aantreffen dan we in de noordoostelijke richting hebben genoteerd.
Centraal op de Lauwersberg noteren we waarden van 125. Het plateau
Lauwersberg lijkt dus toch meer op een langzaam hellend vlak.
(Overigens, de watertoren in Schimmert staat op het hoogste punt op het
gehele plateau met een hoogte van 140 meter.)
Nu we de grenzen van het gebied hebben verkend kunnen we ons iets
meer richten op het gebied zelf. Om te beginnen zullen we dat doen aan
de hand van de eerste kadasterkaart, die kort na 1810 van dit gebied is
gemaakt en op de volgende pagina’s is afgedrukt.
Wat meteen opvalt is het ontelbaar aantal kleine percelen. De landbouw
was kleinschalig en nog niet gemechaniseerd. Ook zichtbaar zijn
langgerekte, vrijwel even grote percelen naast elkaar. Dat patroon is
ontstaan door verdeling van het grote perceel onder de erfgenamen.
Mogelijk dat het grote perceel als geheel bewerkt bleef door het kind dat
de boerderij voortzette, maar dat het eigendom tussen de kinderen
verdeeld was. De vele percelen zullen door vele boeren bewerkt zijn. Om
bij de percelen te kunnen komen moest men kennelijk over de percelen
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van andere boeren gaan, want wegen zijn niet herkenbaar in deze
kadastergrenzen. Volgens mededeling van oude bewoners van Waterval
waren er vroeger paadjes op het plateau, daardoor ieder apart perceel
toch bereikt kon worden langs de percelen van anderen. Wanneer
percelen worden samengevoegd voor de bewerking ervan, verliezen deze
paden hun functie en zullen snel verdwijnen.
De eerste topografische kaart, de Tranchot-kaart, dateert ook uit begin
1800. Daarop is een weg ingetekend diagonaal over het plateau vanaf het
midden in het zuiden naar noordoost, vanaf Raarslakweg via de nu nog
aanwezige weg door het bos omhoog (Steenberg) naar het hoogste deel
van het onverharde deel van de huidige Hoolstraat. Het zal een centrale
toegangsweg zijn geweest voor de boeren naar hun akkers op de
Lauwersberg. Deze weg is echter niet te herkennen in de perceelindeling
op de oude kadasterkaart.
Op het plateau waren dus vele percelen, vele eigenaren en vele boeren,
die daar de grond bewerkten, mogelijk op verschillende plaatsen op het
gebied. Dan ontstaat de behoefte om de verschillende onderdelen van het
plateau nader te kunnen aanduiden. We zien op het plateau van de
Lauwersberg de volgende namen vermeld op de eerste kadasterkaart van
kort na 1810. Daarnaast bestaat er een kaart uit 1897 ‘Plan der openbare
wegen en voetpaden’ met detail van kadasterkaart en ook de namen op
de Lauwers Berg. Die namen worden hieronder tussen haakjes vermeld.
Achtereenvolgens met de klok mee:
-Lauwers Berg; het meest westelijk gelegen deel
-op de Keel, noordwestelijk (Op de Keel)
-aan de oude Wyeren, noorden (Aan de oude Weyeren)
-aan der Vloedsgragi, centraal noord (Aan den Vloed gracht)
-aan de heyde, oostelijk (Aan de Heide)
-in de Raar slack, zuidoostelijk (In de Raar Slak)
-op den Steen Berg, zuidelijk (Op den Steenberg)
-Hesse delle of Vlesse delle, in het zuidwesten (Flesfe Delle)
-aent Kuylken, centraal gelegen (Aan het Kuulken)
-int Lement, centraal oost (In het lement)
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De huidige naam Lauwersberg was vroeger dus slechts de naam van het
meest westelijk gelegen deel van het gehele plateau. Dit doet de vraag
opkomen waar deze oude namen aan refereren en of ze tegenwoordig
door de plaatselijke bevolking als zodanig nog worden gebruikt of herkend.
Waar de naam Lauwersberg zelf vandaan komt is onbekend. Wellicht
afgeleid van een naam van een vroegere inwoner, maar voor zo ver wij
weten heeft geen van de vroegere bewoners deze naam.
Enkele van deze namen duiden in de richting van een herkenbare functie
of eigenschap van het gebied. ‘In de Weyer’ bijvoorbeeld verwijst naar een
poel: weyer of wieërd. (In Limburg, Noord-Brabant en Overijssel bestaan
talloze synoniemen hiervan, die allen verwijzen naar een vijver.)
De naam ‘op de heyde’ lijkt naar het noordelijk gelegen gebied te
verwijzen, waar ook de Kampersheideweg naar verwijst. Was daar een
heide? Niet voor zo ver wij weten. In Zuid-Limburg verwijst ‘heide’ meer
algemeen naar een schrale of woeste (onontgonnen) grond. Maar dat is
daar toch niet het geval!? Hier resteren nog vraagtekens.
Delle verwijst naar een laagte, die we ter plekke inderdaad aantreffen.
Steenberg verwijst naar de laag stenen die ter plekke, aan de rand van
het plateau, dagzomen. Het betreft hier een laag stenen die enkele
honderdduizenden jaren geleden door de Maas is afgezet. Het woord
Indeling percelen huidige kadaster
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‘slack’ verwijst naar een lager gelegen deel, ofwel een nat gebied, in het
landschap.
De huidige situatie op de Lauwersberg
Als we kijken naar de voorgaande kaart van het huidige kadaster, dan is
het aantal percelen sterk verminderd. Deze indeling is ontstaan na
afronding van de Herinrichting (ruilverkaveling) Centraal Plateau ruim tien
jaar gelden. Op het eerste gezicht zien we in de nieuwe contouren van de
percelen heel weinig terug van de oude perceelgrenzen. Men heeft zich
bij de herindeling weinig tot in het geheel niet laten leiden door de oude
grenzen, maar heeft volledig nieuwe lijnen getrokken.
De kadastrale perceelindeling is grotendeels ook te zien aan het huidige
gebruik van de landerijen op het plateau zoals dat blijkt uit de afbeelding
van Google Earth.
Huidige gebruik van de percelen (Google Earth)
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Ecologische Strook
Bij de vroegere ruilverkavelingen was alleen het belang van de agrarische
sector van belang. Bij de huidige herinrichtingen speelt onder andere ook
het belang van recreant en natuur. In het kader de Herinrichting Centraal
Plateau is een ecologische strook voorzien over het noordwestelijk deel
van het plateau van de Lauwersberg. De strook is ongeveer 10 meter
breed en is goed te zien op de huidige kadasterkaart, lopend vanaf het
hellingbos bij de bebouwing van Waterval naar het noordoosten naar het
bufferbassin bij het onverharde deel van de Hoolstraat. De strook is ook
herkenbaar op de kaart van Google Earth. De strook is niet aangeplant
tijdens de herinrichting, zoals gepland, maar overgedragen aan de
gemeente Meerssen. Mede onder druk van Stichting Duurzaam Meerssen
wordt dit jaar begonnen met de aanplant. In februari zijn betrokkenen
waaronder IVN de situatie ter plaatse gaan bekijken.
Tot slot
Op de Lauwersberg hebben zich de afgelopen 2 eeuwen grote
veranderingen afgespeeld, zoals trouwens ook het geval is elders in
Nederland. De kleinschalige agrarische activiteiten van meerdere
plaatselijke keuterboeren zijn grotendeels vervangen door agrarische
activiteiten, geconcentreerd in grote percelen en wellicht uitgevoerd door
loonbedrijven. Dat laatste zal vermoedelijk nog toenemen, omdat de
laatste boer van Waterval recentelijk is overleden. De aanleg van de
nieuwe ecologische strook zal de natuurwaarde van het gebied ten goede
komen. Enkele vragen hebben we nog niet kunnen beantwoorden. Dat
zijn:
Waar komt de naam Lauwersberg vandaan?
Is er daadwerkelijk sprake geweest van een woeste, schrale grond ten
noorden van de Lauwersberg?
Mocht een van de lezers het antwoord op deze vragen weten, of daar
nadere informatie over hebben, dan houden wij ons aanbevolen.
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De Kwallef van Vliek houdt open-tuin-dag op 4 juni 2022
Henk Urlings, namens de Kwallef
Altijd als we er zijn is de
poort van de kwallef open.
Meestal is dat op de
dinsdagmiddagen. Dan zijn
we aan het werk, vaak ook
op andere dagen.
We vinden het juist leuk om
bezoek te ontvangen en
uitleg te geven.

Op zaterdag 4 juni is er een speciale open-tuin-dag. Deze dag organiseren
we samen met VELT. Velt is een Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren. In Nederland en vooral in België zijn veel moestuinliefhebbers
lid van deze vereniging. De vereniging verzorgt lezingen en cursussen; er
worden boeken uitgegeven; er is een tweemaandelijks tijdschrift; men kan
er zaad- en pootgoed kopen; en nog veel meer. Zie ook www.velt.be.
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VELT organiseert in het Pinksterweekend op meerdere plaatsen via haar
leden open-tuin-dagen, ook in Zuid-Limburg. Van Velt verwachten
nog nadere organisatie en informatie. Dit wachten we nog af.
Nu alvast willen we deze open-tuin-dag bij u aanbevelen.
Het is ook een perfecte gelegenheid om u nader te informeren over onze
plannen. We ontwikkelen verder. In het volgende artikel in deze
Haamsjeut kunt u daarover lezen, maar liever vertellen we het zelf en laten
we het ook zien.
Graag tot zaterdag 4 juni in onze Kwallef van Vliek.
Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom.
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De historische serre in de Kwallef en onze plannen voor de
herbouw
Peter Ummels, namens werkgroep Kwallef van IVN Ulestraten
Over de Kwallef van Vliek verschenen eerder mooie moestuinverhalen
van tuinier pur sang Henk Urlings. Het initiatief om de historische
moestuin, horende bij kasteel Vliek, nieuw leven in te blazen kwam er in
2013. En door de inzet van een tiental leden/vrijwilligers van IVN
Ulestraten gedijt deze tuin prima. De positieve contacten en de inbreng
van Paul en Wieke Curfs, eigenaar van dit perceel zijn daarbij essentieel.
Maar er zijn nieuwe plannen…
We hadden in de
voorgaande jaren
enige keren een
Open Dag, maar
ook de toevallige
contacten
met
‘passanten’,
meestal te voet
zijn best wel
frequent en dan
proeven we de
waardering voor
die mooie tuin bij de entree van ons dorp. Nu weten wij dat in de hoek van
de moestuinmuren (beschermd cultureel erfgoed!) een mooie boogserre
gestaan heeft tot circa 1950. Intensief speurwerk in archieven, oude foto’s,
informatie van enige senioren van Ulestraten, maar ook het opgraafwerk
van fundamenten ter plaatse en de ‘aftekening’ van de oude serre met
witte kalk op de moestuinmuren hebben een verrassend compleet beeld
opgeleverd. Een dergelijke serre, vroeger heel gangbaar in de moestuin
van landgoed of kasteel willen wij bijzonder graag in ere herstellen en
herbouwen. Daartoe hebben wij inmiddels een subsidie aangevraagd bij
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Leader Zuid-Limburg. Dit is een organisatie die herbouw van cultureel
erfgoed stimuleert en ondersteunt. Ook is natuurlijk een vergunning van
de Gemeente nodig. Wat zou het mooi zijn die oude boogserre in ere te
herstellen. En bovendien die serre vervolgens ook nuttig te gaan
gebruiken ten behoeve van datgene waarvoor de Kwallef bedoeld is: de
teelt van gewassen, groenten en bloemen. En we hopen daarmee ook
geïnteresseerde inwoners van Ulestraten te kunnen laten meegenieten.
Hieronder tenslotte nog een impressie van hoe die boogserre er uit kan
gaan zien.

We hopen van ganser harte dat we in de loop van dit jaar met de herbouw
van de historische boogserre kunnen starten. Maar we zullen ook
voldoende inspanning leveren om de Kwallef ook dit jaar weer een echte
parel te doen zijn.
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Tuinvogeltelling 2022
Pascalle Satijn
De Tuinvogeltelling in het laatste weekend van januari 2022 was weer een
succes, maar wel met iets minder deelnemers dan vorig jaar. Misschien
wel veroorzaakt door het feit dat de winkels en horeca na de lockdown net
weer open waren? Maar gelukkig waren toch weer heel wat mensen klaar
gaan zitten om te tellen. Ik had in ieder geval alle voederplekken voorzien
van pinda´s, voer, vetbollen en vogelpindakaas om er zoveel mogelijk te
lokken. Mijn eigen telling week wat af van het gemiddelde. Zo zag ik geen
enkele huismus, maar wel, naast de mezen en vinken, 3 Gaaien en 2
Bonte spechten.
Volgens de website van de Vogelbescherming zijn 170.408 tellingen (vorig
jaar 198.179) doorgegeven en zijn 2.402.212 vogels geteld (vorig jaar
2.759.139)!
De landelijke resultaten zijn:
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Hoeveel en welke vogels zijn geteld in Ulestraten? Er zijn 23 tellingen
doorgegeven, verspreid over Ulestraten, met in totaal 482 vogels.
Onderstaande afbeelding laat zien waar geteld is en wat de resultaten zijn.

Net zoals vorig jaar staat de huismus weer op 1! De Roodborst en Kauw
zijn nieuw in de lijst, de Ekster en Turkse Tortel zijn verdwenen uit de
Ulestratense telling. Overigens zijn op de website van de
Vogelbescherming nog steeds de 2 gratis online cursussen te volgen over
Tuinvogels en Vogels in Nederland (www.vogelbescherming.nl). Ook zijn
inmiddels de uitzendingen van ‘Beleef de lente!’ gestart. Deze zijn te kijken
via de site van de Vogelbescherming. Gekeken kan worden naar de
nesten van Steenuil, Bosuil, Kerkuil, Torenvalk, Merel, Vink en Zeearend.
Binnenkort volgen nog Ooievaar, Koolmees en Boerenlandvogels. Volg
de vorderingen van de vogels live via diverse webcams, een leuke
bezigheid.
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De huiszwaluwtil als verblijfplaats voor luchtacrobaat
Pascalle Satijn, met dank aan Jan de Veen
Helaas een absolute noodzaak want het gaat slecht met de huiszwaluw.
Er is sprake van een afname van zo’n 80% sinds de jaren ‘70 van de vorige
eeuw. Daarom staat de huiszwaluw terecht als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst
en verdient de soort extra bescherming. Oorzaken van de afname zijn
onder andere minder nestmateriaal en minder nestmogelijkheden.
Bouwstijlen veranderen, zoals dakranden bekleed met trespa. Bewoners
halen nesten weg vanwege de poepoverlast, wat echter makkelijk te
voorkomen is door het aanbrengen van een mestplankje. Een plankje iets
van de muur en ongeveer 50 cm onder de nesten bevestigen en het
probleem is opgelost. Maar ook het gebruik van pesticiden, ontwatering
en een afnemend insectenaanbod is hier debet aan. In 2008 was de hoop
daarom ook gevestigd op het gebruik van de huiszwaluwtil, zodat in ieder
geval de nestgelegenheid weer terugkwam. De eerste huiszwaluwtil in
Nederland werd in dat jaar geplaatst in Biddinghuizen naar Duits
voorbeeld. In Zuid-Limburg werd de eerste huiszwaluwtil in 2016 geplaatst
in Oirsbeek op initiatief van een particulier en met medewerking van IVN
Schinnen. Begin 2019 waren er al 204 tillen en daarvan waren er 36 bezet.
Dat lijkt niet veel, maar jaarlijks wordt de bezettingsgraad hoger, blijkt uit
monitoring. In Duitsland ligt de bezettingsgraad 2 keer zo hoog, wat leert
dat geduld een schone zaak is…… Maar, als na 6 jaar geen bezetting is
geweest, wordt de til verplaatst en moet opnieuw worden gewacht of de
huiszwaluw gaat nestelen. Daarom is het ook van belang om de til te
plaatsen in de nabijheid van een huiszwaluwkolonie, dat heeft in ieder
geval een bewezen positief effect op het gebruik van de til.
Het is dan ook geweldig dat wij als IVN Ulestraten in oktober 2021 een
bijdrage hebben mogen ontvangen voor het plaatsen van een
huiszwaluwtil vanuit het IJsvogelfonds van de Vogelbescherming en nog
mooier en unieker dat dit de tweede huiszwaluwtil in Zuid-Limburg is. De
aanvraag is verzorgd door Jan de Veen van de Vogelwerkgroep. Jan is
nog druk bezig met het vinden van een geschikte locatie, wat nogal lastig
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blijkt. Vier locaties die nu onderzocht worden liggen in de gemeente
Beekdalen, in Schimmert om precies te zijn, de woonplaats van Jan.
Aanvankelijke plekken in een groenperk of gazon werden afgewezen
vanwege de te verwachten klachten uit de buurt door de poepoverlast. Ik
kan me er niks bij voorstellen, maar dat zou toch te triest voor woorden
zijn. Evengoed is weer een alternatieve locatie aangewezen en gaat het
om een regenwaterbassin (burger heeft geen overlast van poep) in het
industriegebied ‘de Steeg’. De kans van slagen is groter omdat de
aanvraag door de afdeling Riool- en Waterwerken is goedgekeurd en nu
bij de afdeling Grondzaken ligt. Helaas draaien ambtelijke molens vaak te
traag zodat er nog altijd geen definitieve vergunning ligt voor het plaatsen.
Verder heeft Jan een 5-tal zelfgemaakte wandtillen als back-up gemaakt
om deze wél tijdig, dus voor de komst van de huiszwaluw dit voorjaar, te
kunnen plaatsen. Deze kunnen zonder vergunning worden bevestigd,
maar de eigenaar van het gebouw dient wel toestemming te geven. Dit
project is ook lopende en concreet wordt hierbij gekeken naar het
Gemeenschapshuis te Schimmert.
Maar hoe ziet zo’n
huiszwaluwtil
er
eigenlijk
uit?
Een
standaard variant, die
overigens ook gewoon
te bestellen is bij
Vivarapro, bestaat uit
een 6 meter hoge mast,
met daarop een houten
constructie van circa 2
meter doorsnede en 1
meter
hoog
(vergelijkbaar met een
openstaande parasol)
en
vóórgemonteerde
nestkommen. De til is
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met bitumen afgedekt en kan windkracht 11 doorstaan, ook niet
onbelangrijk gezien de recente stormen. Er is dus naast de prefab
nestkommen ook plek voor de huiszwaluw om eigen nesten te bouwen.
De til kan op diverse locaties geplaatst worden, maar dus liefst in de buurt
van een kolonie om de kans op succes te vergroten. Lukt dit niet, dan
bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een lokgeluideninstallatie. De montage van de installatie op de til, met imitatie geluiden
van de huiszwaluw, resulteert in een snelle en grotere kans van bezetting.

Omdat de dagen weer langer en warmer worden en de huiszwaluw niet al
te lang meer op zich laat wachten, hopen we toch nog een plaatsing
gerealiseerd te krijgen, voordat ze weer in het land zijn gearriveerd. Maar
mocht het in Schimmert niet lukken, dan proberen we in Ulestraten een
mooie plek te vinden. En als iemand zelf aan de slag wil met de
huiszwaluw: de wandtillen, die Jan zelf maakt, kunnen op een gevel aan
huis of schuur worden gemonteerd op een hoogte van minimaal 4 meter.
Voor informatie, meld je dan bij Jan, via jdeveen1958@gmail.com. Iedere
locatie die we kunnen benutten is van groot belang!
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Het Lochterveld; plaats des onheils
Paul Notten
Het Lochterveld in Moorveld is het uitgestrekt landbouwgebied tussen de
Vliegveldweg, oostelijk van de A2 en de Maastrichterweg tussen Moorveld
en Kasen. Het gebied is altijd in gebruik geweest voor de akkerbouw,
doorgaans in kleinere percelen, die goed bereikbaar waren via de Groene
Weg, een bij de ruilverkaveling vorige eeuw opgeheven veldweg waarvan
nog een ‘staartje’ van een honderdtal meters te zien is in Kasen vanaf het
Kruisje. Begin jaren ‘60 van de vorige eeuw is dit gebied op de schop
gegaan en bij de agrarische herindeling omgevormd tot een groot
aaneengesloten akkerbouwgebied. In die nieuwe ruimtelijke planning was
geen plaats meer voor een veldweg. Dus weg die Groene Weg! Een
langgerekt weiland, bijna over de volle afstand tussen Maastrichterweg en
Vliegveldweg werd gerooid en toegevoegd aan het akkerland, evenals een
aantal grote weilanden naast de Schonen Steynweg in Moorveld.
Uiteindelijk resultaat: het Lochterveld met een onbelemmerd uitzicht naar
alle kanten sloot weer prachtig aan op het uitgestrekte plateau van
Schimmert met vooral akkerbouw met ‘tussendoor’ het vliegveld ZuidLimburg (thans Maastricht Aachen Airport) dat in de tweede helft van de
vorige eeuw door een geringer aantal vluchten lange tijd als stiltegebied
goed aansloot bij die landelijke omgeving.
Uiteindelijk bleven er van het oude Lochterveld nog twee weilanden aan
het begin van de Maastrichterweg ter hoogte van de veldweg naar de
Klinkenberg intact. Binnen de omheining van die weilanden lopen
tegenwoordig enkele paarden die duidelijk tevreden zijn met het
grasaanbod en het verre uitzicht alle kanten uit. Bij alle ingrepen in de
ruimtelijke ordening van het landschap is achter de gemelde weilanden
een klein gebied ‘ongeordend’ gebleven. Het zijn de restanten van een
vroeger weiland en/of haag die op enig moment buiten de ‘boot’ zijn
gevallen (hoe moeilijk dat ook is op de hoogte van 110 meter boven NAP).
Op dat ‘gebiedje’ als we het zo maar zullen noemen, heeft zich geleidelijk
aan een groot struweel ontwikkeld tot en met hoge bomen toe. Geleidelijk
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aan is dat een bosje geworden, volledig ingesloten door grote akkers waar
je als wandelaar niet bij kunt komen. Of je moet met stevig schoeisel aan
een wandeling van zo’n 150 meter over een omgeploegde akker willen
maken. Zou je dat in deze tijd van het jaar midden winter na zes weken
regenval willen doen, dan zul je gauw begrijpen waarom in een oude
uitgave van het woordenboek van Koenen/Endepols Moorveld
omschreven wordt als: Moor is in het oud Nederlands moeras/modder. De
Een gesneuvelde steenmarter

reiziger in vroegere eeuwen hoefde na passage van Moorveld echt geen
woordenboek. De moor hing aan zijn schoenen!
Dankzij de geïsoleerde ligging is ons ‘gebiedje’ geleidelijk aan omgevormd
tot een bosje zonder menselijke inkijk van wandelaars, fietsers of welk
verkeer dan ook. Het is een van deze tijd afgesloten stil bosje waar het
voor dieren goed toeven moet zijn zonder enig ongemak of dreiging van
wie of wat dan ook. Met als enig nadeel: de plaatselijke bewoners willen
zeker des nachts eens op verkenning gaan en ‘en route’ links of rechts
een prooi verschalken. Want ook in een stiltegebied moet toch gegeten
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worden. Exercities die in het omringende akkerland gemaakt worden zijn
risicoloos. Maar o wee! als gekozen wordt voor het bosgebied tussen
Geulle en Bunde. Dan moet de Maastrichter Weg tweemaal overgestoken
worden, bij de heen- en de terugtocht. En dan blijkt dat die weg ter hoogte
van het paardenweiland verworden is tot executieplek voor overstekend
wild. In de rechterberm van de weg richting Kasen zagen we tijdens onze
kerstwandeling eerst een dik, vormloos dier liggen. Een das. Tien meter
verderop andermaal raak: een steenmarter. Enkele dagen later nog een
niet geïdentificeerd verkeersslachtoffer.
Een vormloze das

Actie: dit verhaal wordt aan het gemeentebestuur Meerssen toegezonden
met verzoek in de flauwe bocht ter hoogte van de weilanden het
waarschuwingsbord ‘overstekend wild’ te plaatsen.
paulmanotten@gmail.com
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Nederland Schoon en Supporter van Schoon
Pascalle Satijn
Afgelopen zaterdag 19 maart is alweer de 20e Landelijke Opschoondag
van Nederland Schoon (NL Schoon) geweest, één van de vele acties die
deze organisatie succesvol organiseert. Misschien heb je wel
meegedaan? NL Schoon heeft zich tot doel gesteld om in 2030 100% vrij
van zwerfafval te zijn. Dat is een mooi streven. Want ergert zich niet
iedereen aan het vele zwerfafval dat overal ligt? Een opgeruimde
omgeving werkt in ieder geval positief op je humeur. NL Schoon werkt
daarom samen met vele partijen zoals Mc Donalds, Coca Cola, Mars
Inc., Red Bull, WNF, Pathé, Plus, gemeenten, overheden,
milieuorganisaties, scholen en vrijwilligers. Er wordt geprobeerd om
zoveel mogelijk partijen

Aquarel: Nathalia van Eijsden

te betrekken en enthousiast te maken en dus mee te doen om het
zwerfafvalprobleem samen aan te pakken. Kennis wordt gedeeld,
campagnes en materialen worden beschikbaar gesteld aan iedereen die

40

mee wil doen. Gelukkig doen steeds meer bedrijven mee die in het kader
van duurzaamheid hun steentje willen bijdragen.
NL Schoon wordt gefinancierd door het Afvalfonds Verpakkingen. Het
Afvalfonds ontvangt geld van bedrijven die in Nederland verpakte
producten op de markt brengen en daar een heffing voor moeten betalen.
Niet alleen Nederland Schoon ontvangt een bijdrage, maar ook het
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en Statiegeld Nederland worden
gefinancierd.
Er zijn programma’s en acties gericht op bepaalde doelgroepen of

specifieke uitdagingen. Bijvoorbeeld de route tussen school, supermarkt
en thuis ligt vaak bezaaid met zwerfafval: de Snoeproute. Een ‘fraai’
voorbeeld is het fietspad tussen Humcoven en Ulestraten en met name
rond het bankje bij de opgang naar de Biesenberg. Ondanks de afvalbak
daar ligt er altijd rommel, net zoals op de hele route. Op de website van
NL Schoon is een heel stappenplan te vinden om de Snoeproute aan te
pakken. Dat begint met het nalopen van de route, te kijken of en waar
afvalbakken staan, hoe vol deze zitten, of ze regelmatig geleegd worden,
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of er pauzeplekken zijn op de route en welk afval het meest weggegooid
wordt. Door hiermee aan de slag te gaan, samen met de scholen, maar
ook de supermarkten, kunnen vaak voor de hand liggende maatregelen
worden genomen. Meer of grotere afvalbakken, posters bij school en
supermarkten, positieve stickers op afvalbakken, thema-lessen op school
etc. Met de Snoeproute-aanpak kan het zwerfafval gehalveerd worden.
Deze aanpak is al succesvol toegepast in buurgemeente Valkenburg. En
wist je dat de afvalbak zelf, als hij goed is geplaatst, een goede vorm heeft,
juiste kleur en tekst bij kan dragen tot vermindering van het zwerfafval? Er
is inmiddels aangetoond dat afvalbakken in felgroene kleur 30% méér
afval ophalen dan andere afvalbakken. De afvalbak als ambassadeur dus
voor een schone omgeving.
Er zijn inmiddels honderdduizenden vrijwilligers betrokken die meedoen
met diverse acties. Dat meedoen kan
bestaan uit het bijhouden van je ‘eigen’
buurt of straat, het organiseren van een
opruimactie met een groep vrienden,
collega’s, vereniging of schoolklas of het
meedoen met een landelijke of wereldwijde opschoonactie. Niet alleen
wordt je omgeving schoner en dus prettiger, ook het samen bezig zijn is
leuk en motiverend. Mocht je zelf mee willen doen dan kun je je aanmelden
als Supporter van Schoon via de website www.nederlandschoon.nl . Na
het aanmaken van
een account kun je een eigen gebied afbakenen wat je gaat
schoonhouden, maar ook voor een buurtvereniging of vriendengroep een
opruimactie opzetten. Dat kan dan gewoon op momenten dat het jou
uitkomt, tijdens de hond uitlaten of al wandelend op je dagelijkse ommetje.
Zien opruimen, doet opruimen.
Doe jij ook mee?
Bron www.nederlandschoon.nl

42

Afdeling Ulestraten
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
https://www.facebook.com/ivn.ulestraten.1

ACTIVITEITEN 2022
Woensdag 6 april 2022 Algemene ledenvergadering (U) waarna presentatie over
bijzondere natuur en kunstwerken tussen Geulle en Elsloo. Aanvang: 19:30 uur. Café
de Notenbalk Ulestraten. (ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Zondag 10 april 2022 Vogelexcursie o.l.v. Bert Merk. Vertrek en carpoolen 7:45 uur
achter de kerk Dorpstraat Ulestraten. Vertrek 8:00 uur De Dellen, hoek Eigenweg
(Curfsweg) Geulweg (over bruggetje rechts). Maximaal aantal deelnemers 15
personen. Aanmelden via mail hj_merk@hotmail.com
Zondag 22 mei 2022: Plaatsing jubileumbank bij het kerkplein om 14.00 uur
Woensdag 18 mei 2022: Waterlopen in Meerssen, een uniek stukje natuur en
cultuur in onze gemeente door Fred Erkenbosch. Aanvang: 19:30 uur Café de
Notenbalk Ulestraten. (frederkenbo@gmail.com 06-8298 7793).
Zaterdag 4 juni 2022 Open dag Kwallef in kader van Velt. Van 10:00 tot 17:00 uur.
(jo.frenken@home.nl 06 2896 6701)
Woensdag 22 juni 2022: Avondwandeling en vuurvliegjes in Ulestraten o.l.v. Els en
Wim Derks Vertrek 21:00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
(wimelsderks@hotmail.com 043-364 3740).

De meest recente informatie over activiteiten vind je op de website of de
facebookpagina van IVN-Ulestraten. Voor adressen: zie boven.
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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 je voortijdig een
• (buiten)activiteit wilt verlaten.
• Denk aan aangepast schoeisel, kleding etc.
• Liever geen honden bij onze buitenactiviteiten.
• Wil je graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar heb je geen
• vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Meer activiteiten informatie
Wil je 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.
Je kunt je ook opgeven bij André Ament (andreament47@gmail.com) voor
het ontvangen van de Nieuwsbrief. Enkele dagen voor de activiteit
ontvang je dan een herinnering, met de meest recente informatie over de
geplande activiteit.
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