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Van de bestuurstafel
Extra Haamsjeut
U hebt twee exemplaren van D’n Haamsjeut ontvangen. Dat is geen
vergissing maar onderdeel van de ledenwerfactie die wij in het vorige
nummer aankondigden. Zie de begeleidende brief die erbij zit.
Overlijden Jan van Hinsberg en Sjang Jaspar
In de afgelopen maanden zijn twee vooraanstaande leden van IVNUlestraten overleden: op 31 maart Jan van Hinsbergen en op 9 april Sjang
Jaspar. Jan kennen wij vooral als de imker. Hij was sinds 1980 lid. Sjang
was, zolang hij daar lichamelijk toe in staat was, de vaste metgezel van
Fred bij wandelingen en excursies. Hij was sinds 1981 lid. Bij de opening
van de Kwallef speelde hij ook nog een prominente rol.
Plantencursus
Tijdens de laatste bijeenkomst van de plantencursus waren er alleen maar
lovende worden over inhoud en organisatie. Bij deze nogmaals dank aan
organisatoren en docenten van IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten.
Afscheid Jan van Dingenen
De jaarlijkse “teambuildingsbijeenkomst“ van bestuur en coördinatoren
van werkgroepen hebben we dit jaar gecombineerd met het afscheid van
Jan van Dingenen. We zijn daarvoor naar de Campinaheide bij Boxtel
geweest en hebben daar een rondleiding van Jan gehad.
Lokale TV
Het programma Good Veurein van TV Maastricht heeft opnamen gemaakt
in de Kwallef, toen daar schoolkinderen actief waren. IVN-Ulestraten komt
daarbij aan bod. Het is in juni uitgezonden en zal terug te zien zijn op
internet (http://www.goodveurein.nl/afleveringen/aflevering53). Ook bij
MeerVandaag zal het uitgezonden worden

4

Werkgroep Biesenberg
IVN is dynamisch en speelt in op veranderende omstandigheden. Met het
aantal dassen gaat het goed, daarom is de werkgroep Biesenberg
opgericht. Begrijpt u de logica niet? Lees dan het artikel van Wim Ghijsen
met de titel “Nieuwe werkgroep Biesenberg”.
Kwallef van Vliek
Op zondag 10 juni was er een open dag van de Kwallef ter gelegenheid
van het eerste lustrum. Het fraaie zomerweer trok de hele dag veel
bezoekers, waar het aangenaam toeven was te midden van alle perken
vol groente, bloemen en bloeiende struiken. Verschillende producten van
de Kwallef konden ter plekke geproefd worden en als je ergens uitleg over
wilde hebben was er altijd wel een vrijwilliger in de buurt om tekst en uitleg
te geven. Fred Erkenbosch liet tijdens een korte wandeling over de
Biesenberg zien in
welke
prachtige
omgeving de Kwallef
ligt. Al met al een
geslaagde dag voor de
vrijwilligers van de
Kwallef, die van de
bezoekers
vele
complimenten
in
ontvangst
mochten
nemen.
De Kwallef tijdens het lustrum

Privacywetgeving
Ook IVN-Ulestraten is de nodige stappen aan het zetten in het kader van
de nieuwe privacywetgeving. De volgende keer meer daarover.
Wim Derks
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Vogels en hun eieren
Inleiding
In ons vorig artikel hebben we geschreven over nestbouw. In dit artikel
willen we iets verder ingaan op de eieren van vogels. Hoe zijn ze
opgebouwd? Kun je een vogel aan zijn eieren herkennen? De vraag of de
kip er eerder is dan het ei zullen we dan maar achterwege laten.
Voortplanting
Voortplanting in de vorm van een ei zou men een zwangerschap buiten
het lichaam kunnen noemen. Het ei biedt het jong de mogelijkheid om tot
ontwikkeling te komen. Daarnaast geeft het ei de ouden wat
bewegingsvrijheid. Het nest mag best wel eens verlaten worden, al
hoewel, sommige vogels beperken dit tot het uiterste. De juiste
temperatuur en vochtigheidsgraad voor het ei zijn twee belangrijke
factoren, die hier een rol spelen. Men zou kunnen denken dat de vogel in
wording door die eischaal totaal is af geschermd van de buitenwereld. Dat
is echter niet het geval. Niet alleen biedt de eierschaal mogelijkheid tot
aan- en afvoer van gassen (zuurstof en koolzuurgas), het is zelfs bekend,
dat sommige vogels één tot drie dagen voor het uitkomen contact hebben
met hetgeen er buiten gebeurt. Ze reageren op de alarmroep van de
ouden en maken zelfs geluiden waarop de ouden weer reageren. Dat de
zorg van de ouden voor de eieren van belang is, merkten we al op. Om de
eieren op temperatuur te houden, gaat de vogel broeden. De eieren
komen in aanraking met de naakte huid van de broedvogel. Die plekken
worden broedplekken genoemd. Op die plekken vallen de donsveren uit;
de huid is er dun (het vet zou de warmte alleen maar tegenhouden) en op
die plaatsen is een rijkere bloedtoevoer.
Het ontstaan en de opbouw van het ei
We zullen eerst eens terug gaan naar het begin. Bij een vogel produceert
de eierstok eitjes, die als ze rijp zijn, in een bochtige, buisvormige eileider
terechtkomen. Al "rollend en schuivend'' gaat eiwit rondom de dooier
zitten. Dat eiwit neemt steeds meer vocht op. In een later stadium ontstaan
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de schaalvliezen en tot slot de eigenlijke schaal. Onder invloed van de
druk op de eileiders geven de vliezen al de definitieve vorm aan het ei. De
schaal wordt daar omheen gevormd. Zo'n cyclus kan, afhankelijk van de
soort vogel, één tot zeven dagen duren. Bij een kip is dat ongeveer 26
uren. Legt ze de ene dag om 10:00 uur een ei, dan zal dat de volgende
dag rondom 12:00 uur zijn en zo verder. Wordt het te laat op de dag om
nog een ei te leggen, dan slaat ze een dag over.
Een ei zit wonderlijk in elkaar. Het is ook geen kleinigheid om een
bevruchte eicel te laten uitgroeien tot een volwaardig jong. Het gaat om 3
onderdelen: de dooier, het eiwit en de schaal.

Schematische opbouw ei

-De dooier bevat vetten en eiwitten, de noodzakelijke voeding voor het
jong. De dooier wordt tijdens een broedperiode bijna geheel opgebruikt.
Het laatste restje nemen ze mee vóór het uitkomen. Dat is reservevoedsel
om de eerste tijd door te komen, met name als het jong tijdens de nacht
uitkomt. De broedvogel kan dan nog niet naar voedsel zoeken. Zwanen
echter hebben bij het uitkomen nog dooier over, soms wel 25 %. De dooier
is als hij uit het ei komt groter naarmate de vogel beter tot ontwikkeling
gekomen is. Voor nestvlieders geldt in verhouding een grotere dooier, dan
voor vogels, die blind, naakt en hulpeloos uit het ei komen. Die laatste
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hebben de verzorging van hun ouders dubbel zo hard nodig. Bovenop de
dooier zit de kiemschijf. Het is een donkere plek, waar de eigenlijke eicel
zit, die zich na bevruchting ontwikkelt tot een embryo. Dat embryo kan
men zien als het eerste kiemstadium, van waaruit de vogel zich ontwikkelt.
Dat embryo drijft op de dooier. Dit ingenieus systeem houdt in dat tussen
de twee polen van een ei "hagelsnoeren" zitten, die de dooier in zich
opsluiten en die zorgen dat die dooier ook in het midden blijft. Die
hagelsnoeren zijn bij rauwe eieren goed te zien. Tegen een lamp kan men
dat goed waarnemen. In de volksmond noemt men dat "spin".
-Het eiwit is een geleiachtige laag. Het dient als '' stootkussen" voor de
dooier. Het eiwit is zo samengesteld, dat het goed water kan vast houden.
Dat is ook wel nodig, want de eischaal is poreus en er kan water

ontsnappen, ook al is dit met het blote oog niet te zien. Dat water is
noodzakelijk voor de ontwikkeling van het jong. Tussen het eiwit en de
schaal ontstaat een luchtkamer. Die ontstaat enerzijds door de
verdamping, hoe weinig dan ook, en anderzijds door krimping ten gevolge
van het afkoelen na het leggen van het ei. Die luchtkamer bevindt zich
tussen de twee schaalvliezen in. Vlak voor het uitkomen halen de vogels
in deze ruimte adem. Het is een overgang naar het ademen in de vrije
lucht.
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-De schaal bestaat uit calciumcarbonaat (kalk). Deze kalklaag is de laatste
beschermde laag. Het jong in het ei heeft zuurstof nodig. Als
verbrandingsrest blijft er koolzuurgas over dat via het bloed wordt
getransporteerd. Rondom het embryo zitten bloedvaten, die de gassen
door de schaal heen transporteren. Bij een meeuwenei kan dat wel
oplopen tot meer dan een halve liter per dag. De afvalstoffen, die niet door
de schaal heen kunnen, worden opgeslagen in een zakje, dat gescheiden
is van de voedselvoorraad.
Herkennen van eieren
Aan het ei kan men in principe de soort herkennen. Waar letten we dan
op? De eivorm zegt soms al iets. De nogal ronde eieren wijzen op uilen.
Spechten en futen hebben elliptische eieren; de kievit legt peervormige
eieren, die hebben een brede stompe pool en een smalle spitse. Soms
heeft de vorm een functie: bijvoorbeeld het niet wegrollen van rotsrichels.
De grootte van het ei kan in ons land variëren van 1,25 cm tot 11,5 cm x
7,5 cm. Het eerste is van een goudhaan en het tweede van een
knobbelzwaan. Het is niet zo dat alle eieren van een nest even groot zijn;
er zijn wel eens uitschieters. De grootte van het ei is ook niet altijd
evenredig met de grootte van de vogel. Hoe kleiner de vogel is des te
groter zijn de eieren naar verhouding.
De eischaalkleur is
een volgend kenmerk om eieren te
determineren. Het
ligt wel moeilijk,
zeker als het om
nauw
verwante
soorten gaat, zoals
de diverse soorten
meeuwen en mezen. De koekoek is
zelfs in staat de
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kleur van het ei aan te passen aan de eieren van de vogel, wiens nest hij
zijn ei heeft gelegd (de waardvogel). de huismus heeft nogal wat variatie
binnen één legsel. Holenbroeders hebben in het algemeen veel wit en
lichtblauw: in de donkere ruimte vallen de eieren vlugger op. Zij hebben
ook geen camouflage nodig, hetgeen bij veel andere vogels wel het geval
is, denk maar aan onze weidevogel de kievit. Qua aantal eieren per legsel
verschillen de diverse soorten vogels ook veel. De holenduif laat het bij
twee eieren. De pimpelmees legt soms wel 12 eieren. Per soort wisselt
dat aantal ook regelmatig. Er is al veel over geschreven. Het
voedselaanbod blijkt ook hier invloed te hebben.
Tot slot
Welnu het ei is er niet zomaar een ei. Naast het feit, dat een ei een
consumptieartikel is valt ook de wonderbaarlijke bouw en samenstelling
op. Als teken van leven is het niet voor niets het symbool, dat in het
voorjaar, voor velen heel specifiek
met Pasen, ons
doen en laten
bepaalt. Even ontzagwekkend als
een
zwangerschap binnen het
lichaam, waar we
allen zo vaak heel
persoonlijk
reageren.

Bert Merk
(Dit artikel is gebaseerd op een eerdere publicatie in D’n Haamsjeut van
Jos Smeets)
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Vreemde Kostgangers
Sedert begin dit jaar hebben we regelmatig vreemde kostgangers op
bezoek. Het heeft even geduurd voordat we hun identiteit konden
vaststellen. De eerste signalen kregen we op een vroege ochtend toen
onregelmatig een tikkend geluid vanaf het vensterraam onze slaapkamer
binnendrong. Liggend in bed heb je dan niet direct de neiging met een
sneltreinvaart op te staan en het gordijn open te zwiepen om te kijken wie
de veroorzaker is. Mijn eerste acties waren niet succesvol. Als ik na enkele
minuten met agressieve passen uit bed kwam richting gordijn dan was de
vogel gevlogen. Overigens, een vogel, dat was nog lang niet zeker! Allerlei
zinnen met daarin het woord ‘tikken’ spookten door mijn hoofd zoals
‘zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam’ van Rob de Nijs.
‘Ruitentikker’ was het eerste woord waarmee ik mijn hersens regelmatig
pijnigde.

Staartmees

In een huwelijk is het dan een geluk dat er meer ogen en oren zijn die
waarnemen. Riekie had onze gasten het eerste geschoten toen die ook
overdag rond het slaapkamerraam scharrelden: een echtpaar staartmees.
Op allerlei tijden zeker een of twee maal per dag zoeken de staartmezen
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al fladderend in de hoeken van het raamwerk naar allerlei klein eetbaar
spul dat zich daar ophoudt. De moeilijkheidsgraad zit niet in het
weghappen van spinnetjes en kevertjes en andere klein spul. Dat gaat als
een fluitje van een cent.
Maar, zo fladderend, hoogte houden, dát is de kunst. De staartmezen
duikelen dan ook aanhoudend langs het glas naar beneden om daarna
weer onvervaard met driftige vleugelslagen de weg omhoog te zoeken.
Het nemen van een foto is bepaald geen sine cure. De mezen vliegen in
rap tempo alle kanten uit en laten mij zitten met allerlei fotootjes, variërend
van ‘totaal gemist, een vleugel tot wel erg vaag’. Alles aan het raamwerk
(het glas en het kozijn eromheen) is glad en biedt geen énkel
aangrijpingspunt voor de mezen. Maar hoe groot de inspanning ook is:
door de mezen worden gelijktijdig twee acties voltooid: sporten en eten.
En voor wat de foto betreft. Ik heb gewacht tot het moment waarop een
staartmees hijgend onderkant kozijn zit uit te puffen. Maar het uiteindelijke
resultaat was niet van dien aard dat het in D’n Haamsjeut gepubliceerd
kon worden. Vandaar maar een foto van internet geplukt (zie boven).
Paulnotten@hetnet.nl
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Nieuwe werkgroep Biesenberg
Gedurende de afgelopen 3 jaar zijn er door IVN-Ulestraten
werkzaamheden verricht in het natuurgebied Biesenberg bij
Schietecoven, eigendom van de gemeente Meerssen. Deze
werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het uitdunnen van nieuwe
bosaanplant. Bij een nieuwe bosaanplant worden de jonge bomen op
korte afstand van elkaar geplant om ongewenste onderbegroeiing te
voorkomen, maar na verloop van enkele jaren moet de helft van de
aanplant worden omgezaagd om de overblijvende bomen de kans te
geven ook in de breedte te kunnen groeien en de biodiversiteit van het
bos te verhogen. Van de omgezaagde boompjes worden takkenrillen
gemaakt die door tal van dieren kunnen worden benut als schuilplaats of
als nestgelegenheid.

Biesenberg
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Helaas heeft dit uitdunnen van jonge bospercelen bij de meeste
gemeenten geen prioriteit vanwege de financiële situaties. Onze
gemeente vormt hierop geen uitzondering, zodoende dat bij IVNUlestraten het verzoek binnen kwam om het uitdunnen door vrijwilligers te
laten plaatsvinden. De meeste (mannelijke) leden van de werkgroep
Kwallef van Vliek waren wel te porren om in het winterseizoen, waarin
geen tuinactiviteiten kunnen plaats vinden, hun energie te steken in het
uitdunnen van het bos op de Biesenberg. Het totale natuurterrein loopt
vanaf de Hekstraat tot aan de Putstraat met nog een ingang bij de 2
banken aan de Humcoverstraat (Langstraat) waar ook een jonge
bosaanplant aanwezig is die nog uitgedund moet worden en waarin tevens
een wildgroei aan bramen aanwezig is. Voorlopig genoeg werk aan de
winkel, reden waarom een zekere continuïteit in de werkzaamheden nodig
is om het natuurterrein echt vorm te geven. Deze continuïteit vergt ook
enige coördinatie vanuit IVN-Ulestraten. De werkgroep Zoogdieren heeft
na het bereiken van de huidige dassenpopulatie geen praktisch nut meer,
reden waarom de coördinatie van Zoogdieren over kan gaan naar de
Biesenberg.
Het bestuur van IVN-Ulestraten staat volledig achter deze verandering en
steunt derhalve ook de initiatieven die uit deze nieuwe werkgroep
voortkomen. Vanwege de aanvang van het broedseizoen (met ingang
van half maart) zijn de werkzaamheden op de Biesenberg voorlopig
gestopt, maar zodra het weer mogelijk is wil de nieuwe werkgroep zich
weer inzetten om de aantrekkelijkheid en de biodiversiteit van het
natuurgebied Biesenberg te verhogen.
Wim Ghijsen, coördinator Werkgroep Biesenberg
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Kruuzer en Kepèlkes in Ulestraote
Inleiding
Het is u vast wel eens opgevallen, misschien heeft u er zelfs al eens bij
“stil gestaan”; wegkruisen en kapellen, je komt ze nogal eens tegen in het
Zuid Limburgse. Met name in het voorjaar als ze omgeven worden door
het prille groen en de fraaie bloesems in het Limburgse landschap zijn ze
zeer aansprekend.
Kruisen in het landschap
Sinds eeuwen zijn kruisen en kapellen in het Limburgs landschap te
vinden. Voor zover men kan nagaan is het oudste gedateerde kruis in Zuid
– Limburg het zogenaamde moordkruis in Wolfshuis (gemeente Eijsden Margraten) dat werd geplaatst ter nagedachtenis van goudsmid Claes die
daar in 1470 om het leven werd gebracht. De geschiedenis van het
veldkruis gaat terug tot onze eerste geloofsverkondigers. Symbolen
speelden een grote rol voor de toenmalige ongeletterde mens. Wie denkt
dat er veel over bekend is uit die vroege periode, vergist zich. Immers in
die tijd werden de gewone mensen voor het eerst geconfronteerd met het
voor hun onbekende christendom. Er werd nauwelijks iets opgeschreven.
De weinige gegevens die voorhanden zijn geven de mogelijkheid tot
verschillende interpretaties.
Zo meent Pastoor A. E. H. (Ad) Welters †, (1937 – 1966) pastoor te
Valkenburg, in een publicatie van 1929, dat voor de komst van de
Romeinen onze heidense voorouders, zowel de Kelten als de Germanen,
een bijzondere verering hadden voor kruisingen van wegen of
driesprongen, waar haarden van bijgeloof en afgodendienst ontstonden.
Bij de kerstening van deze streken zou men deze heidense altaren
geleidelijk aan vervangen hebben door wegkruisen . Een andere kenner
op het gebied van Limburgse kruisen en kapellen, Pater Godfried Egelie
† zou het hier geenszins mee eens zijn. Maar goed, je kunt in ieder geval
wel stellen dat achter ieder kruis of kapel een verhaal zit; het is nooit
zomaar opgehangen of geplaatst.
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Kruisen werden vaak naar aanleiding van een gebeurtenis opgericht, of
ter bescherming tegen bijvoorbeeld noodweer of hagel. Ook werden er
soms kruisen opgericht zonder dat daar een speciale aanleiding toe was,
enkel en alleen als zuivere uiting van het katholieke geloof.
Soorten kruisen
Kruisen zijn er in legio verschijningsvormen, soorten,
maten en
materialen. Een veel gebruikte onderverdeling is de volgende:
-Missiekruisen; deze plaatste men op de plek van een gegeven
volksmissie.
-Devotiekruisen; plaatste men om devotie te belijden. Men kwam er
bidden voor ernstig zieken, bij overlijden, in tijden van rampspoed of
oorlog, maar ook ter bescherming tegen besmettelijke ziekten en ander
onheil.
-Memoriekruisen; herinneren aan bepaalde gebeurtenissen zoals
bijvoorbeeld een ongeluk met dodelijke afloop.
-Moordkruisen; werden als gedachtenis geplaatst op de plek waar iemand
werd vermoord als eerbetoon aan de vermoorde.
-Hagelkruisen werden door boeren geplaatst om hun oogst te beschermen
tegen hagel en noodweer.
-Boerderijkruisen; werden in verschillende vormen aangebracht op en bij
de boerderij Vaak gebeurde dat bij de bouw van de boerderij of wanneer
er een nieuwe pachter kwam wonen.
-Grenskruisen; gaven de grens aan van landerijen, gemeenten of
landsgrenzen.
-Gerechtskruisen; werden geplaatst op plekken waar recht gesproken
werd.
-Maaskruisen; komt men tegen bij doorwaadbare plaatsen in de Maas.
Oorlogskruisen; werden geplaatst uit dankbaarheid omdat men de
oorlogsjaren goed was doorgekomen of ter herinnering en eerbetoon aan
de gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers.
-Kerkhofkruisen; dit groter kruis staat op een centrale plek op het kerkhof
waar de laatste zegen aan de overledenen wordt gegeven.
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De verschijningsvormen van kapellen variëren van kleine muurnisjes tot
grote, alleenstaande gebouwen. Hierbij zijn vier basisvormen te
onderscheiden. Van klein naar groot zijn dit:
-Muurnissen
-Ovenkapellen
-Veld- of wegkapellen
-Grote devotiekapellen, ook wel buurtkapellen genoemd.
Een typisch voorbeeld van zo’n Ovenkapel is het “Cente kapelke” aan de
Groenstraat in Ulestraten; een stenen gebouwtje met aan de voorzijde een
rondbogige nis voor het plaatsen van een beeld, reliëf of afbeelding van
een heilige. Het is een object waar de bezoeker slechts voor kan staan.
Vanwege de gelijkenis met de ouderwetse bakoven werd dit type in 1952
door pastoor Welters beschreven
als
“ovenkapelletje”.
Deze
ovenkapellen wijzen evenals het
kruis op een voorname plek in het
landschap; meestal een kruising
van wegen. Het “Cente kapelke”
noemt hij niet alleen bijzonder
vanwege het uiterlijk en de
situering - ingeklemd tussen twee
grote Lindebomen – maar ook
vanwege het gebruik. Hij vergelijkt
het met de functie van een
wensput,
waarbij
door
het
achterlaten van een geldstuk om
een gunst wordt gevraagd.
Veldkruisen, kapellen en overige uitingen van vroomheid die samen met
de andere culturele en historische landschapselementen als
hoogstamboomgaarden, heggen, houtwallen, poelen en natuurlijk de
heuvels en dalen, Zuid-Limburg tot een zeer aantrekkelijke omgeving
maken. Zo ook in Ulestraten, want, ja u leest het goed, binnen Ulestraten
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bevinden zich bijna 50 van deze objecten. Dit zijn de kruisen, kapellen,
gevelbeeldjes etc. die door de mensen van www.veldkruus.nl zijn
vastgelegd op hun website. Een initiatief van een drietal collega’s, allen
fervent wandelaars, die zich in 2009 als doel hebben gesteld om op termijn
al deze uitingen van vroomheid beneden de lijn Sittard - Urmond te
fotograferen, in kaart te brengen en van zoveel mogelijk relevante
informatie te voorzien. De teller staat op dit moment op ruim 3900
objecten!

Kruis in Vliek

Kruis Visweg

Rond 145 objecten zijn er te ontdekken in de kernen van de huidige
gemeente Meerssen, waarvan er, zoals gezegd een vijftigtal in Ulestraten
(inclusief Waterval en Schietecoven). Zuid Limburg is rijkelijk bedeeld met
dit cultureel erfgoed; de willekeurig geselecteerde foto’s in dit artikel zijn
slechts een voorbeeld van hetgeen er nog binnen de Meerssense
gemeentegrenzen te bewonderen is.
Naast de vastgelegde objecten die u individueel of via een fotogalerij kunt
bekijken, biedt de website de mogelijkheid om zogenaamde “Kruistochten”
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te maken. Dit zijn wandelingen of fietstochten langs de genoemde kruisen,
kapellen, beelden, Lourdesgrotten, etc. U kunt hiervoor ’n kaartje met
foto’s en tekst vanaf uw pc afdrukken en deze gebruiken om naar behoefte
een korte of langere “kruistocht” langs de Zuid-Limburgse kleinoden te
maken. Op dit moment zijn er een 86-tal “kruistochten” beschikbaar; 78
wandelingen en 8 fietstochten, waaronder ook een tweetal mooie routes
door en rond Ulestraten. Hieronder zullen we er één verder beschrijven,
namelijk “Kruistocht” 11 met een lengte van 7 km, die u langs 34 objecten
voert.

“Kruistocht ” 11 voert u vanaf het dorpsplein van Ulestraten langs kasteel
Vliek naar Schietecoven. Van hieruit daalt de weg richting Humcoven met
fraaie vergezichten op het dal van de Watervalderbeek en het gehucht
Raar. Via een holle weg steekt u de Watervalderbeek over en wandelt
door het pittoreske gehucht Waterval. De holle weg (± 300 m.) is overigens
het enige ongeasfalteerde stukje; de wandeling is bij droog weer dan ook
goed te doen met kinderwagen.
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Vanuit Waterval kronkelt de weg weer langzaam naar de “Cente kapel” bij
Ulestraten. Via de oude kern Genzon wandelt u weer terug naar het
kerkplein.

Veldkruis Waterval

Veldkruis Dorpstraat

Neem dus eens ’n kijkje op de website www.veldkruus.nl en zet ‘m bij uw
favorieten! Of anders gezegd “kijk eens hoe goed u uw eigen omgeving
kent”. Alvast veel plezier met een virtuele tocht langs de “Ulestraoter
kruuzer en Kapelle” of tijdens het lopen of fietsen van een der
Kruistochten! Wilt u op de hoogte blijven of zelf iets bijdragen, meldt u dan
aan voor de gratis digitale nieuwsbrief op de website www.veldkruus.nl
onder de button “Inschrijven Nieuwsbrief”
Jean Slijpen
Literatuur:
-Peter Nissen en Koos Swinkels “Monumenten van Vroomheid”
-Chris Willems “50 kruisen, 50 Verhalen in Limburg”
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Landschap rond Waterval (Deel13)
Van 1250 tot 1500, de late middeleeuwen
Inleiding
In de vorige aflevering van dit feuilleton over de ontwikkelingen rondom
Waterval hebben we de middeleeuwen besproken tot ongeveer 1250. In
deze aflevering gaan we in op het laatste gedeelte van de middeleeuwen.
Op enkele punten kijken we ook naar de periode daarna. In de periode
1000 tot 1300 zijn de meeste gehuchten, buurten en dorpskernen op het
plateau van Schimmert ontstaan. De permanente bewoning van Waterval
is vrijwel zeker ook (ruim) voor 1500 begonnen. Die bewoning vond wel
plaats in een veranderende sociale, economische en culturele omgeving.
Ook deze aflevering baseren we weer grotendeels op het boek van Frank
Hovens, en wel op hoofdstuk 5, getiteld: Kleine en grote heren (12501500).
De politieke omgeving
Deze regio lag na de splitsing van het rijk van Karel de Grote tussen het
“Franse” en “Duitse” machtsblok met alle conflicten van dien. Ook de
regionale adel zorgde voor de nodige oorlogen. Tot in de veertiende eeuw
hadden de heren van Valkenburg het hier voor het zeggen. Toen kreeg de
hertog van Brabant hier de macht. De bevolking in deze regio ondervond
ook de gevolgen van de strijd tussen de koning van Frankrijk, de hertog
van Bourgondië en de (Habsburgse) keizer van het Heilige Roomse Rijk
der Duitse Natie.
Ontstaan bewoningskernen op het plateau van Schimmert
In de vorige aflevering hebben we beschreven dat sommige
bewoningskernen in het gebied Ulestraten, zoals Schietecoven en
Berghem, een vroegmiddeleeuwse herkomst kennen. De naam Ulestraten
wordt voor het eerste vermeld in 1335 met de benaming Hulenstraten.
Voor het ontstaan van de naam Ulestraten bestaan overigens twee
theorieën. De eerste gaat uit van de mogelijkheid dat het Romeinse woord
“ulla”, hetgeen pot betekent, in de naam is opgenomen. Dan zou het een
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straat van pottenbakkers zijn geweest. Bij de kerk zijn Romeinse potten
gevonden, maar geen ovens. De tweede mogelijkheid is dat het afgeleid
is van een oud woord “oela”, dat een moerassig gebied aanduidt. Dan zou
het een straat door een nat gebied zijn, hetgeen wel met de werkelijkheid
overeenkomt. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de kern Ulestraten
een continue bewoning heeft gekend sinds de Romeinse tijd, lijkt de
tweede hypothese toch het meest waarschijnlijk.

Berghem (Ulestraten) kent zoals gezegd al een langere
bewoningsgeschiedenis. In 1302 blijkt er al een hulpkapel te staan in
Berghem, vallend onder het dekenaat Susteren. Aan de andere kant van
Waterval zien we de kern Raar, die in 1347 voor het eerst vermeld is en
wel als Roder. In 1382 wordt de plek vermeld als Roderen. Dit is een
meervoudsvorm van het woord “Rode” dat bosontginning betekent.
Plaatsnamen met dergelijke uitgangsvormen
(-rode, -rade, -rooi, -roy
etc.) komen veel voor en worden een hoogmiddeleeuwse herkomst
toegedicht (1000-1300). Zij zijn het gevolg van een nieuwe ontginningsgolf
in deze periode, waarbij de laatste restanten bos op de plateaus ten prooi
vielen aan de zoektocht naar nieuwe landbouwarealen. Van Raar zelf
wordt vermoed dat het tussen 1000 en 1300 is ontstaan.
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Waterval
Ook Waterval zelf is (ruim) voor 1500 ontstaan. In 1526 werd het bij een
telling in opdracht van Karel V genoemd met een aantal van 10 huizen.
Minder duidelijk is vanuit welke kant Waterval is ontstaan. Het kan vanuit
de richting Berghem zijn geweest, maar ook vanuit de kant van Meerssen.
Nog een andere mogelijkheid is dat dit gebeurd is vanuit Raar. Wellicht
kunnen we aan de hand van oude verkavelingspatronen dit nader
onderzoeken. Omdat dit gebied in de volle of late middeleeuwen is
ontgonnen, zou dit wellicht een ander verkavelingspatroon laten zien dan
rondom de veel oudere ontginnningskernen. De vroegmiddeleeuwse

nederzettingen beschikten vermoedelijk over kleinere arealen aan
cultuurgrond. Wanneer er ontbossing plaatsvond om nieuwe
landbouwarealen te creëren, dan zal dat waarschijnlijk hebben geleid tot
grotere kavels, zeker als deze ontginningen ondernomen werden door
kapitaalkrachtige financiers als kasteelheren of kloostergemeenschappen.
Overigens zullen deze grote kavels in de loop van de tijd ongetwijfeld
herverdeeld zijn in kleinere kavels, die op zich weer groot genoeg waren
voor een keuterboer om een bestaan te hebben. Hoe dit gebied precies is
ontgonnen en op welke manier zal voor een groot deel nooit opgehelderd
kunnen worden, maar zeker is dat we het ontstaan van het huidige
landschap, met zijn kleinschalige verkavelingspatroon, zijn typische
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graften en zijn wegenstructuur kunnen plaatsen in de late middeleeuwen.
Het is goed om te beseffen dat, als je genietend door het landschap van
Waterval loopt, dit landschap door talloze generaties van (keuter)boeren
is gemaakt tot wat het nu is. Eens te meer reden om er voorzichtig mee
om te gaan en door te geven aan toekomstige generaties.
Naast de verkavelingsgeschiedenis van de landbouwarealen blijft het een
interessante vraag hoe het gesteld is met de wijnbouw in deze periode.
In de Maasgouw 57ste Jaargang Afl. 5 wordt melding gemaakt van het
bestaan van een Broederschap van Sintauwerkas in de 15de eeuw. Uit
een inventarisatielijst uit 1501 werden talloze bezittingen rondom
Meerssen vermeld, waaronder enkelen gelegen in (het huidige)
Ulestraten. In die lijst werd ook Drouvendrank (wijn) vermeld afkomstig
van Wijngaertsbosch. Dit wordt beschouwd als bewijs dat er rond 1500
nog sprake was van wijnbouw op de hellingen van Waterval.
Wijngaardsberghof
Op het plateau is bewoning in de Romeinse tijd aangetoond. Na de
Romeinse tijd is bewoning vrijwel zeker helemaal verdwenen, maar in de
loop van de Middeleeuwen is permanent bewoning ontstaan zowel in het
dal als op het plateau. In het dal van Waterval zullen in de loop van de tijd
over het algemeen eenvoudige huizen gestaan hebben, waarschijnlijk
allemaal vakwerk. De bewoning op het plateau betreft met name de plaats
van de huidige Wijngaardsberghof. De oudste concrete informatie over
gebouwen en bewoners van Waterval heeft betrekking op deze
interessante boerderij. Dit komt aan de orde in het volgende deel van deze
serie.
André Ament en Wim Derks
Bronnen:
Frank Hovens, “In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek, De loop
van de geschiedenis in de gemeente Meerssen” 2017
I.M. van Wijk, “Archeologie en Cultuurhistorie op het kruispunt Meerssen”
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Goudveil, bescheiden maar kieskeurig
Inleiding
Ulestraten is een mooi dorp met een mooie en gevarieerde natuur door de
beboste hellingen en de beken. Op sommige van die hellingen, meestal
bij een beekje, groeit goudveil, een mooi klein plantje. Of beter het zijn
twéé mooie kleine plantjes, want in Ulestraten vind je paarbladig én
verspreidbladig goudveil! Meer wilde soorten goudveil groeien er trouwens
niet in ons land en ook niet in de wijde omgeving.
De namen rond goudveil
Goudveil hoort bij de steenbreek familie. Onze twee soorten goudveil
zitten in het geslacht Chrysosplenium met als officiële namen
Chrysosplenium alternifolium en oppositifolium. De vier ‘echte’
steenbreeksoorten die we hier hebben, zitten in het geslacht Saxifraga
binnen dezelfde familie. De goudveilsoorten lijken op het eerste gezicht
volstrekt niet op de steenbreek soorten, maar samen zitten ze dus in één
familie. Het eerste stuk van de naam Chrysosplenium betekent in het
Grieks ‘goud’ en het tweede deel betekent ‘milt’. In het Duits is de naam
ook ‘Milzkraut’ wat ‘miltkruid’ betekent en die naam verwijst dan weer naar
de gelijkenis van vorm van de blaadjes met de vorm van ons orgaan de
milt. Dan kun je verwachten dat de plant ooit gebruikt werd bij problemen
met de milt. Maar nee, Dodoens, onze Middeleeuwse kruidenspecialist,
zegt
dat
goudveil
nergens voor gebruikt
wordt, want dat nog
niemand
de
plant
onderzocht heeft. Overigens Dodoens noemt de
plant ‘Gulde steenbreek’
dus hij zag wel dat er
overeenkomsten waren
met steenbreek! Heel
Bloemetjes van goudveil
knap.

25

Onze Nederlandse naam goudveil komt waarschijnlijk van de naam
‘Goldveilchen’ die regionaal in Duitsland wordt gebruikt en die betekent
letterlijk ‘goudviooltje’. ‘Veilchen’ is de gebruikelijke naam voor
bosviooltjes in het Duits en komt van het Griekse ‘viola’ wat welriekend
zou betekenen. Ik heb maar niet meer opgezocht hoe de relatie tussen de
planten ‘viooltjes’ en muziekinstrumenten ‘violen’ in elkaar zit. Dit was al
voldoende ingewikkeld.
Goudveil in het bos
Beide soorten goudveil groeien in het bos. Allebei zijn het heel bescheiden
plantjes; ze worden niet hoger dan 10-15 cm. Het zijn vaste planten die
zich ondergronds kunnen verspreiden, dus als het een beetje meezit
kunnen ze een fraai tapijtje vormen. De gele bloemen zijn ongeveer een
halve centimeter en lijken met twee of drie en soms vier op een ‘schaaltje’
van licht groene blaadjes te liggen. De lager langs de stengel staande
blaadjes zijn wat donkerder groen. Allemaal niet spectaculair maar
doordat planten vaak een tapijtje vormen, valt het toch nog op. Vliegen
schijnen de voornaamste bestuivers te zijn.
Als de zaden rijp zijn, is er nog een heel speciaal systeem om ze te
verspreiden. De zaden liggen dan los in een klein bekertje boven op de
plant. De bedoeling is dat een flinke regendruppel die zaadjes eruit gooit
en dan maar hopen dat die op een geschikte plaats terecht komen. Deze
methode om zaden te
verspreiden
ken
ik
eigenlijk alleen maar van
een
heel
klein
paddenstoeltje,
het
nestzwammetje. Als het
nestzwammetje
rijpe
sporen heeft, liggen die
ook heel uitnodigend in
een kommetje te wachten
tot een regendruppel ze
de wijde wereld in stuurt.
Zaden van Goudveil
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Goudveil is een heel
bescheiden plantje in
het bos. Maar goudveil
is wel kieskeurig: het
plantje heeft hele
duidelijke voorkeuren
voor de standplaats.
Goudveil
wil
vruchtbare grond, die
grond
moet
altijd
vochtig zijn en dus niet
pal in de zon liggen.
Een matje van goudveil in Waterval

We vinden goudveil dus vooral in het hellingbos aan de oever van een
beekje. Op meer horizontale stukken zou goudveil waarschijnlijk ook wel
willen groeien, maar als die grond echt vruchtbaar is, werkt de boer daar!
Het gevolg is dat goudveil in West-Europa alleen te vinden is op plaatsen
waar de boer niet uit de voeten kan. Maar voor de wandelaar is er het
voordeel dat hij aan het goudveil kan zien of het beekwater schoon is.
Nieuw biotoop
Voor zover mij bekend hebben paarbladig en verspreidbladig goudveil
onder normale omstandigheden ongeveer hetzelfde biotoop. Maar het zou
kunnen zijn dat niet altijd duidelijk is welke soort men gezien heeft. Het viel
mij op dat dit verschil op foto’s praktisch nooit te zien is, terwijl het
theoretisch heel duidelijk is. Het probleem is dat wij goudveil altijd min of
meer van bovenaf fotograferen want de plant staat laag en de bloemen
liggen in een min of meer horizontaal vlak. Daardoor kun je zelden zien
hoe de bladeren rond de stengel staan en daar zit nou net het verschil: bij
paarbladig zitten twee blaadjes recht tegenover elkaar aan de stengel. Bij
verspreidbladig staan de blaadjes alleen en het volgende blaadje staat wat
hoger op de stengel, maar nooit recht er boven: de blaadjes spiralen rond
de stengel. Maar recent heeft men een nieuw biotoop ontdekt waar alleen
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Paarbladig (links) en verspreidbladig (rechts) goudveil

verspreidbladig goudveil groeit, tot nu toe. Verrassend is natuurlijk dat er
een nieuw biotoop kan ontstaan: dan zal de mens wel weer aan het
rommelen geweest zijn. In dit geval klopt dat zeker want de zogenaamde
‘lampenflora’ ontstaat als mensen een grot of iets dergelijks gaan
verlichten om bijvoorbeeld toeristen rond te leiden. In de praktisch
complete duisternis van een diepe grot groeien natuurlijk geen planten.
Soms is er dan toch wel leven zoals de beroemde blinde vissen in
Mexicaanse grotten, maar die kunnen daar alleen maar overleven als er
via rivieren of regenwater organisch materiaal naar binnen komt. Maar als
de mensen in een grot lampen ophangen die een flink aantal uren per dag
branden voor de toeristen, verandert er natuurlijk van alles. Algen zijn dan
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meestal de eerste bewoners en dan volgen de mossen en varens.
Inmiddels heeft men de eerste bloemplant gevonden in zo’n grot en dat is
het verspreidbladig goudveil! Ik geloof niet dat ze er blij mee zijn, want
planten horen natuurlijk niet in zo’n toeristengrot.
De steenbreken
In het begin van het artikel zei ik dat we in Nederland twee soorten
goudveil hebben en vier soorten steenbreek. De twee soorten goudveil
zijn duidelijk, over de vier soorten steenbreek valt te discussiëren. Twee
zijn er wel duidelijk: knolsteenbreek en kandelaartje. Knolsteenbreek is
niet heel zeldzaam in Limburg en kandelaartje is ook niet erg zeldzaam in
Zuid-Limburg en in de duinen. Maar de twee andere zijn bokjessteenbreek
voor het laatst gezien in 1859 en het Haarlems klokkenspel. Deze laatste
is een (ooit gekweekte?) variant van knolsteenbreek die ontsnapt is als
stinsenplant en zich op een aantal plaatsen in het noordwesten kan
handhaven. Al onze soorten steenbreek kun je dus in Zuid-Limburg
bekijken. Knolsteenbreek is niet echt opvallend, maar die zie nog wel
tijdens de bloei. Voor het kandelaartje moet je echt door de knieën en dan
vaak ook nog op plaatsen waar je alleen de meest algemene tredplanten
verwacht, dus tussen straatstenen en dergelijke. Gelukkig kleuren stengel
en blad van het kandelaartje vaak rood en dat dan samen met een klein
wit bloemetje. Zo heb je nog kans dat het oog er op valt.
Jan van Dingenen
Afbeeldingen o.a. Wikipedia
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De ‘Paersjhorzel’ oftewel de hoornaar
Inleiding
Afgelopen zomer heb ik onderdak verschaft aan een nest hoornaren in
een vogelnestkasje. In de voorbije decennia heb ik met deze
vliesvleugeligen heel wat ervaringen opgedaan. Aanleiding voor een korte
studie van deze grote wesp en een opsomming van de door mij opgedane
ervaringen.
Beschrijving hoornaar
De hoornaar is een vliesvleugelig insect behorend tot de papierwespen,
valt op door zijn lengte (tot 4 centimeter) en het zwaar zoemend, bijna
ronkend geluid in de vlucht. Komt in Nederland voor in het oosten en
zuiden van het land en geleidelijk aan ook in het westen. Ondanks de
indrukwekkende grootte en het ronkend gezoem is de hoornaar beduidend
minder agressief dan andere wespen. De steek van het dier is pijnlijker
dan van wespen/bijen maar het gif is minder krachtig. Het gif wordt ook
gebruikt om insecten te doden die vervolgens met de kaken vermalen
worden tot een papje dat aan de larven gevoerd wordt. De larven geven
op hun beurt een zoete vloeistof aan de werksters die de suikers
gebruiken om te kunnen vliegen om zo weer meer insecten te vangen.
Een soort perpetuum mobile. Enkele jaren geleden zag ik, veilig gezeten
achter het raam, hoe een hoornaar een vlinder (dagpauwoog) bij de
vleugels vatte en gezeten op de draad rond het balkon begon met
knaagwerk om zo op systematisch wijze de vleugels en poten te
verwijderen omdat die geen voedingswaarde hebben. Het ronde lijfje van
de vlinder wordt daarna opgepeuzeld en verwerkt in het papje voor de
larven. Op de menukaart staan verder vliegen, muggen, rupsen en
spinnen. Het nest wordt gemaakt van cellulosevezels die van de bomen
worden geknaagd. Het nest is bolvormig en bestaat uit meerdere raten. In
het nest van de hoornaar is geen honing aanwezig zoals bij de verwante
honingbij. De hoornaar is in Nederland tevens bekend onder de naam
paardenwesp, ook wel horzel genoemd. De horzels zijn echter heel
andere insecten; zij behoren tot de vliegen en niet tot de wespen. Horzels
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met als meest bekende soort de runderhorzel kunnen niet bijten (in
tegenstelling tot de hoornaar) en niet steken. De hoornaar komt in Europa
voor tot in zuid Noorwegen. Maar duidelijk is dat het dier een voorkeur
heeft voor de meer warmere gebieden zoals Frankrijk. Tot zover wat
informatie uit Wikepedia.
Eigen ervaring met hoornaar
Mijn eerste ervaringen met de hoornaar dateren uit de jaren vijftig van de
vorige eeuw. In een oude vakwerkschuur met stevig vermolmde balken
langs de Rijksweg (nu A2) had zich een krachtig nest hoornaren
ontwikkeld. Als jeugdigen keken we vol ontzag naar de drukke vliegroute
richting schuur. Volgens de verhalen die we hoorden zouden enkele
steken van die grote wesp dodelijk zijn. Ook paarden zouden niet veilig
zijn bij een gegroepeerde aanval. Vandaar dat de hoornaar in het dialect
‘paersjhorzel’ werd genoemd. Daarna heb ik het insect lange tijd niet meer
gezien en ook geen nesten meer bespeurd.

Hoornaar (wikipedia)
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Tot midden jaren zeventig. In een van de hagen rond onze tuin stond een
geknotte iep met kop van ongekende omvang. De boom had lang
gevochten tegen de olmenziekte maar was uiteindelijk toch gesneuveld.
Met een tractor hebben we de omvangrijke iepenkop (1,5 m. in doorsnee
en hoogte) een plaats in de voortuin gegeven, 10 m. vóór de voordeur. In
het tweede jaar was het raak met de decoratieve tuinversiering: een nest
met hoornaren in het vermolmde gedeelte van de olmenkop. Vanuit het
nest vlogen de diertjes over het gazon, over het pad op anderhalve meter
langs de voordeur en dan verder richting bosgebied. Bij de eerste telling:
18 hoornaren per minuut. Vanaf eind juni, de geboorte van jonge insecten
was goed op gang gekomen, nam het aantal hoornaren met tientallen per
week toe. Bij een aantal van meer dan 80 per minuut gebeurde het dat
een grote wesp bij het opstijgen niet goed uitkeek en opzij tegen mijn
gezicht opvloog. Toen heb ik toch maar de wespenbestrijdingsdienst van
de voormalige gemeente Ulestraten ingeschakeld. In de jaren nadien zijn
de hoornaren gebleven maar op veilige afstand van ons huis. De
ontwikkeling van de nesten wordt in grote mate bepaald door het weer in
de lente. Bij koud en nat weer gedurende de maanden juni/juli komt een
nest niet tot ontwikkeling en wordt soms zelfs een jaar overgeslagen. In
de laatste decennia is dat niet meer het geval. Steevast begin juni, ik ben
er inmiddels op getraind, probeer ik vergeefs bij het eerste ronkend geluid
te achterhalen waar de koningin hoornaar haar nest heeft. Zoals gezegd,
het is me nimmer gelukt de plek op tijd te achterhalen.
Schijnbaar nemen de nestmogelijkheden af. Want de laatste jaren heb ik
bij herhaling de opening van een nestkastje met een rolletje papier moeten
barricaderen. Een simpele methode die perfect werkt en de hoornaar
noopt elders onderdak te zoeken. Maar dit jaar even niet. Wat is het geval?
Op de gevel aan de oostzijde hebben we een ruime vogelkast bevestigd:
een hoofdingang aan de voorzijde en aan beide zijkanten nog twee
vogelgaten in de hoop dat de mussen van buurman Frans voor de
nestgelegenheid in onze mussenflat zouden kiezen. Helaas, de mussen
zijn niet gekomen en de kool- en pimpelmezen hebben het daar ook laten
afweten. Wel heeft zich afgelopen jaar een koningin hoornaar gemeld.
Deze keer heb ik de nestontwikkeling niet afgeremd met een papierprop.
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De dieren hebben vrij mogen vliegen en raten mogen ontwikkelen naar de
mogelijkheden van de beperkte ruimte. Want dat werd gauw duidelijk: de
ruimte in een nestkast is maar beperkt en om alle niveaus binnen die enge
ruimte bereikbaar te houden moest in de middelste raat zelfs een inkeping
gelaten worden.

Nestkast van de hoornaar

Dat er in het nestkastje met de ruimte gewoekerd moest worden en de
hoornaren slechts met een beperkt aantal om de beurt naar binnen
konden was duidelijk te zien aan de file van zoemers vóór de ingang van
het nestkastje. In de loop van de maand oktober is de missie van de
hoornaren voltooid. De koninginnen zijn vertrokken, op zoek naar een plek
om te overwinteren. In december heb ik de mussenflat naar beneden
gehaald en de plank aan de voorzijde verwijderd (zie foto) zodat de
gelaagde bouw van de hoornaren nu bewonderd kan worden. En wat
volgend jaar? Ik heb geen voorkeur voor welk gekwetter dan ook. Maar
klinkt er voor de opening in het nestkastje weer een ronkend gezoem dan
haal ik zo nodig de papierrol weer te voorschijn.
paulnotten@hetnet.nl.
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Watervalderbeek en Vliekerwaterlossing
Inleiding
Deze twee beken ontspringen allebei uit bronnen op het grondgebied van
Ulestraten en hebben de kenmerken van een bergbeekje. De hoofdbron
van de Watervalderbeek ligt
in het bosgebied bij de
Raarslakweg. Een hoofdbron
van de Vliekerwaterlossing is
algemeen bekend. Die komt
uit in het brongebouwtje aan
de St. Catharinastraat. Op
weg naar Meerssen voegen
beide beken zich samen
Bron van de Watervalderbeek
(achter
de
ontijzeringsinstallatie van WML). Het water stroomt door de kern van Meerssen naar
de uitmonding in de Geul bij de T-kruising Stationstraat-Molenveldweg.
Een excursie langs de beken laat alles zien wat er aan duurzaam
waterbeheer nodig is. Want door de klimaatverandering hebben we nu al
en in de toekomst nog meer hevige regenbuien met enorme wateroverlast.
Iedereen heeft daar de nodige voorbeelden van. Onlangs nog op 22 mei
2018. Daarom al zijn er in het stroomgebied van de beken
regenwaterbuffers aangelegd. Er volgen nog meer maatregelen zoals de
verhoging van de Watervalweg, de onverharde holle weg van Waterval
naar Meerssen. De weg wordt dan een dijk van ongeveer twee meter hoog
met een beperkte doorlaat, waardoor het water gebufferd wordt bij zware
buien.
Flora en Fauna
In de bassins is er een rijke flora en fauna ontstaan. Bijzonder is het
voorkomen van knolsteenbreek, pinksterbloemen en margrieten. Langs
en rond de beken groeien diverse mossen, goudveil, dotterbloem, slanke
sleutelbloem, bittere veldkers en moesdistel. De vele soorten planten
trekken weer insecten, vogels en andere dieren aan. In sommige bassins
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is een aparte poel aangelegd met een stapelmuurtje eromheen. Dit is voor
de amfibieën en men hoopt hier de vroedmeesterpad weer terug te krijgen.
In de stapelmuurtjes broedt al een kwikstaart. Het water in de beken is
zeer zuurstofrijk en vrij schoon. Het Waterschap onderzoekt de
waterkwaliteit en wat er allemaal in en rond de beken leeft. In het water
liggen stenen en daarop groeien algen en komen we bijzondere kreeften
en kevers tegen. Op sommige plaatsen treffen we de waterpissebed aan,
die komt voor op plaatsen waar het water erg voedselrijk is. De
karakteristieke
beekfauna
van
schone, natuurlijke beekjes bestaat
o.a. uit kokerjuffers, en afgeplatte
eendagsvliegen.
Op
andere
plekken zie je een zanderige bodem
en daar kun je platwormen voorbij
zien glijden. Het zijn zwarte
streepjes met een driehoekige kop.
Platwormen zijn indicatoren voor
een goede waterkwaliteit. De
Watervalderbeek meandert door
een weiland met oevers die geen
schaduw kennen en daardoor
begroeit zijn met gras. Het gras
houdt de oevers vast en daardoor is
er geen afkalving en uitslijting van
de oevers. Op trajecten waar wel
bos en schaduw is, komen er bladeren en hout op de oevers en in het
water en ontstaat er een rijkere flora en fauna. Pak je hier een steen op uit
het water dan zie je vast vlokreeften zitten; een typische bewoner van de
heuvellandbeekjes.
Ecologie
De ecologische waarde van de Vliekerwaterlossing is groter dan die van
de Watervalderbeek. In de Vliekerwaterlossing is zelfs de zeer zeldzame
steenkleefkever aangetroffen. Deze soort stond te boek als uitgestorven
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sinds 1925 en is nu dus weer waargenomen. In de Watervalderbeek
komen van nature alleen stekelbaarsjes voor. Dit heeft het laatste
visserijonderzoek uitgewezen d.m.v. electrovisserij. Door de organisatie
Visstandverbetering Geul en Zijbeken werden er enkele duizenden
dooierzakbroedjes forellen uitgezet. Omdat er nogal wat vlokreeftjes in het
water zitten groeien deze beekforellen uitstekend en kunnen ze na 2 jaar
een lengte van wel 30 cm. bereiken. Het is jammer dat er een geen vissen
vanuit de Geul in de Watervalderbeek kunnen komen. De uitmonding van
de Watervalderbeek bestaat uit een brede buis die hoger ligt dan de Geul.
Vissen kunnen deze “hindernis” niet nemen. Ook de ondergrondse
doorgang door het
centrum
van
Meerssen bevat te
veel hindernissen.
Daarom wordt de
beek
alleen
gebruikt
voor
onderzoek en er
mag niet in gevist
worden. Achter de
huizen van de
Meanders in de Watervalderbeek

Humcovenderstraat verdwijnt de Watervalderbeek onder de grond, door
het centrum van Meerssen, om aan het begin van het Proosdijpark weer
bovengronds verder te stromen. Sinds november 2003 loopt de beek weer
parallel aan de monumentale muur van het Proosdijpark in een verlaagd
gedeelte van het trottoir. Daarna loopt de beek vanaf de bloemenwinkel
ondergronds naar de Geul.
De Watervalderbeek en de Vliekerwaterlossing zijn nog mooie
meanderende en natuurlijke beken met een grote ecologische waarde.
Laten we er zuinig op zijn en van genieten.
Els Derks-van der Wiel
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Waterexcursie
Op zondag 22 juli organiseert IVN-Ulestraten een bijzondere excursie. Het
thema is: “ water, maar dan anders”.

Water is van levensbelang voor dieren, planten en mensen, dat weten we
allemaal. We weten ook dat er in het landschap maatregelen te zien zijn
die de wateroverlast moeten tegenhouden. Maar daar gaat het tijdens
deze excursie niet over. U gaat een andere kijk op water krijgen. We
starten om 14.00 uur op het kerkplein in Ulestraten. Het moet een
verrassing zijn en daarom willen we er niet al teveel over loslaten. Een
tipje van de sluier: 22 juli is bewust gekozen omdat het de naamdag is van
Maria Magdalena, die met water de voeten van Jezus waste volgens de
bijbel. We blijven in de buurt en onderweg is er een stopplaats. Om
ongeveer 16.30 uur zullen we weer terug zijn bij het vertrekpunt.
Deelname is gratis, info 043 - 3643740 Els Derks-van der Wiel
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Uit de oude doos (1)
Uit de doos van Jean Slijpen komen alle oude Haamsjeuten tevoorschijn.
Af en toe pikken we daar een artikel uit en geven zo nodig commentaar.
Deze keer een artikel uit het Zomernummer van 1982 (Tweede jaargang
nr. 2) over de steenmarter, geschreven door ’n I.V.N.-er. (Misschien weet
iemand nog wie dat geweest is?) Het commentaar op dit artikel is van Wim
Derks.

Marter. (Tekening bij het oorspronkelijke artikel, vermoedelijk van de hand van Jan van Dingenen)
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Steenmarter
Uit het artikel uit 1982 blijkt dat de steenmarter toen zeldzaam geworden
was in Ulestraten, evenals de boommarter. Deze soorten waren daarom
toen al wettelijk beschermd. De verwachting was dat die twee soorten
helemaal zouden verdwijnen. Die verwachting is echter niet uitgekomen.
Op de website van de Zoogdiervereniging staat over de boommarter dat
het onduidelijk is of die in Limburg nog voor komt. Ik heb enkele jaren
geleden een melding gekregen over een boommarter in Humcoven. Enige
tijd later zag ik die naast de weg liggen als verkeersslachtoffer. De
boommarter komt dus nog voor in deze omgeving, maar is nog steeds
zeldzaam.
Met de steenmarter is het heel anders gelopen sinds begin jaren tachtig.
Het aantal is enorm toegenomen en veroorzaakt inmiddels veel overlast.
Bij auto’s (waarin vismeel verwerkt is in de kabels) worden de kabels
doorgeknaagd. Het isolatiemateriaal wordt vernield. De steenmarter zoekt
een nestplaats in een stenige omgeving, dus onder andere in huizen.
Prooiresten en uitwerpselen geven stankoverlast. Hun activiteiten kunnen
geluidsoverlast veroorzaken in huis. Kippen moeten beschermd worden
tegen de vos, maar ook tegen de steenmarter. Toen de soort zeldzaam
was in 1982, had het zin om ze te vangen en te verplaatsen. Nu wordt een
plaats van een verplaatst exemplaar weer meteen ingenomen door een
soortgenoot. Voor zover niet bekend is op internet informatie te vinden hoe
overlast kan worden voorkomen. Het is op zich immers geweldig dat deze
diersoort weer volop aanwezig is.
Wim Derks
wimelsderks@hotmail.com
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Kwallef zomer 2018 (Aflevering 20)
Inmiddels bestaat de Kwallef van Vliek al weer 5 jaar. Het is meer dan de
moeite waard om in deze editie over deze bijzondere moestuin te
schrijven. Om nog maar eens op te merken: het is zeker geen volkstuin,
waar ieder voor zich paleisjes bouwt en zijn eigen dingetjes doet. Prima
dat dit elders gebeurt, maar niet in onze kwallef. Een samentuin is niet
echt gedefinieerd, doch het woord “samen” geeft aan dat het een
totaalmoestuin is, waar ieder aan alles en voor elkaar meewerkt. Natuurlijk
doet ieder dat naar eigen vermogen en met beschikbare kennis. Waar
mogelijk wordt op elkaar gerekend.

Er zijn in totaal 8 percelen die in verband met de vruchtwisseling jaarlijks
een ander teeltplan krijgen. We hebben de percelen wel toebedeeld aan
beheerders. Zo kan ieder zich verantwoordelijk voelen voor een deel van
de kwallef en samen voor het totaal. Dat is een prima idee gebleken.
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Deze 8 percelen hebben achtereenvolgens de volgende teelten:
-Wortelgewassen. Hier wordt een uitgebreid scala aan groenten geteeld,
zoals uien, sjalotten, knoflook, prei, wortelen, knolselderij, venkel, radijs
en rode biet.
-Aardappelen. Dit jaar worden 3 rassen geteeld (Annabelle, Desiree en
Cornes de Gattes). Vanwege de vruchtwisseling hebben we dit jaar
slechts een aardappelperceel.
-Peulvruchten. Hier staan tuinbonen, peulen, erwten en staakbonen, later
komen er nog sperziebonen.
-Pompoenen en courgettes. Eigenlijk ligt een perceel volgens plan braak,
in rust en dus niet in gebruik. Het is goed te doen om het perceel extra te
bemesten en te benutten voor de teelt van deze veel ruimte vragende
vruchten.
-Koolsoorten. Keurig op rijtjes staan hier de bloemkool, spitskool, broccoli,
koolrabi, savooiekool en witte kool.
-Bladgroenten. Deze teelt doen we voor het eerst op een apart perceel.
Het gaat hier dan vooral om meerdere slasoorten, spinazie, andijvie,
veldkers enz.
-Kruiden. Deze planten, vooral nuttig voor in de keuken staan apart in een
perceel. Iedereen kent natuurlijk mint, tijm, rozemarijn, lavas (maggi) en
bieslook. Ik denk dat er meer dan 25 verschillende kruiden te vinden zijn
op dit perceel.
-Het 8e perceel herbergt al de voorgaande teelten in kleinere vakken en
wordt beheerd door de schooljeugd. Elke dinsdagmiddag komen
afwisselend enkele kinderen van groep 6 en werken onder leiding van een
van onze “kwallevers”.
Dan is er nog een negende perceel, ingericht met allerlei klein fruit, zoals
aardbei, aalbes, josta, framboos, kruisbes, perzik en rabarber.
Vermeldenswaard is ook de teelt van de tomaten. We doen dat onder een
afdakje. Eigenlijk is dat bouwsel wat minder mooi maar wel effectief. Er
passen ’n twaalftal tomatenplanten onder. De planten krijgen water in
grote potten, die ingegraven zijn in de paden. Dat maakt het watergeven
eenvoudiger. Als de planten eenmaal groeien dan zoeken ze verder naar
water, dan krijgen ze een groter wortelstelsel en dat maakt de plant
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sterker. De bodem wordt keurig afgedekt met een laagje stro, zo droogt
de grond niet uit en blijft het onkruidvrij.

Een andere trots is onze compost-voorziening. Er zijn 4 vakken. In het
meest rechtse en grootste vak wordt vers materiaal gebracht; we noemen
dit de brengbak. We vullen deze brengbak vooral met tuinafval en mest.
De meest linkse bak heet de haalbak. Telkens als de haalbak leeg is wordt
vanaf rechts het materiaal overgebracht. Daarbij wordt het materiaal weer
opnieuw belucht, wat goed is voor de vertering. Zo maken we voor een
jaar voldoende compost. Het is vooral ook praktisch. Er gaat geen
materiaal verloren. Bedenk dat alles wat je oogst op een of andere manier
ook weer terug moet worden gebracht in de grond.
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Onze jongste aanwinst is een serre. Hier gaan we in de toekomst wat
experimenteren. Enthousiasme is ruim aanwezig. De gehele kas is al in
gebruik en ziet er weelderig uit. Bovenal is het op dit moment al een mooie
aanvulling.
Ook de water-logistiek is voortreffelijk geregeld. Er staan 2 grote betonnen
vee-drinkbakken, die regelmatig gevuld worden. Een van onze kwallevers
zorgt voor het regelmatig water geven. Zeker de tomaten hebben dagelijks
flink dorst.

Onze kwallef is meer dan een groentetuin. Het is meer een parkje met
bloemperken en enkele bomen. Ook langs de percelen zijn er stroken met
planten en vooral bloemen. Bijna het hele jaar door brengen de bloemen
kleur. Er staan drie pruimenbomen en een notenboom. Een begroeid
prieeltje biedt schaduw. Aan de straatkant en langs de laan zijn hagen van
veldesdoorn aangeplant, ook rondom de compostbakken. In het begin, na
het aanplanten, was alles nog wat bescheiden aanwezig, maar na 5 jaar
ziet alles er volwassen en compleet uit. Jammer dat ook in onze kwallef
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de buxushaagjes werden aangetast door de buxusmot. We hebben de
buxus bijna totaal moeten verwijderen, jammer.
Ook bijzonder zijn de graspaden. Deze zijn mooi strak aangelegd. De
perceelrandjes worden relmatig weer gecorrigeerd. Wekelijks, soms zelfs
2 keer, worden de graspaden gemaaid. Alles draagt ertoe bij dat het
totaalbeeld van de kwallef er goed en verzorgd uitziet.
We doen dit alles met een vaste groep actieve kwallevers. Even de namen
noemen: Yvonne, Wieke, Paul, Cecile, Lisette, Jo en nog een Jo en Sjo,
nog een Paul, Wim, Wil, Fred, Piet, Peter en Henk. De dinsdagmiddagen
wordt er steevast in de kwallef gewerkt. Dan komt ook een groepje van
groep 6 van de Triangel. Natuurlijk is er regelmatig werk op andere
momenten. Ieder vult dit naar eigen inzicht in en aan. De opbrengst gaat
naar de keukens van onze kwallevers. Ieder kwallever mag vrij oogsten
en schrijft dat keurig op. We hebben een kleine kas (sigarendoos) waar
maar af en toe geld bij moet. We hebben elke maand een vast
overlegmoment, waar we nadere afspraken maken.
Onze werkformule is niet echt concreet, vooral niet te ingewikkeld, het
gaat vooral goed en met veel plezier. We zijn met voldoende mensen,
uitbreiding is niet aan de orde.
De kwallef mag van toegevoegde waarde genoemd worden. Ulestraten,
Vliek heeft er een juweel bij. Iedereen mag het zien. Op 10 juni was onze
open tuindag waar we ons eerste lustrum vierden. Wil u nog eens komen
kijken, op dinsdagen zijn we er. Op ander momenten, als er iemand is,
bent u ook welkom en we laten de kwallef graag zien.
Deze keer wordt er geen groente besproken en is er ook geen recept.
Volgende keer weer. Groe(n)ten, Henk Urlings.
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Opgediept
Wij, Rieki en ondegetekende, wonen in Moorveld aan het Bospad, direct
nabij het langgerekte Bunderbos. Het bos dat aansluit bij Moorveld is
bekend als ‘de Breuk’, een benaming die teruggevoerd moet worden naar
‘broek’, moerassig. En inderdaad, het diepe gedeelte van het bos tot aan
de watermolen in Geulle-Beneden wordt doorkruist door tientallen kleine
waterstroompjes en enkele grotere beken waardoor al dat bronwater wordt
afgevoerd (bij een inventarisatie is het totaal aantal grote en kleine
waterstroompjes, afkomstig uit bronnen uit het bosgebied tussen Bunde
en Elsloo, vastgesteld op 273). Het begin van het bos dat aansluit aan het
Bospad is vanaf begin jaren vijftig vorige eeuw door de plaatselijke
bewoners gebruikt als stortplek voor allerlei huishoudelijke spullen, oude
bouwmaterialen zoals veldbrandstenen en vooral de asresten van met
‘sjlamp gestookte keukenfornuis en de kolengestookte haard, bekend als
‘krèjje’. Zo’n oude stortplaats had eigenlijk nog een redelijk onbedorven
status van allerlei stoffen/materialen die in en rond de woning overtollig
waren en dan op een ‘publieke plek’ geloosd werden. Zo waren er in
Geulle meerdere stortplaatsen die langere tijd gedoogd zijn (o.a.
halverwege het Waalser voetpad en in de hoge helling richting Bloemberg)
Vanaf midden jaren zeventig heb ik me als ‘buur’ van het Moorveld-stort
ermee belast om al te opzichtige afvalproducten (doorgeroeste emmers,
beton en andere bouwmaterialen, kapot glaswerk en ga maar door), te
verzamelen en op gepaste wijze af te voeren naar de officiële stortplaats.
Sommige plekken heb ik afgedekt met goede aarde. Zó heeft de vroegere
stortplaats geleidelijk aan weer een natuurlijke aanblik gekregen. Blijkbaar
zijn de groeiomstandigheden voor een vroegere stortplaats nog niet zo
gek. Want een es ter plekke die in de jaren vijftig een doorsnede gehad
zal hebben van vijftien centimeter heeft inmiddels een omtrek bereikt van
tweeëneenhalve meter. Daar kun je mee thuis komen!
In de afgelopen maand maart toen er nog net bomen geplant konden
worden, was ik voor een herrezen iep een plantplek aan het zoeken om
een fatsoenlijk gat te graven. Dat is altijd even uitkijken want in de
ondergrond stuit je vaak op ‘gevarieerd’ afval uit de vroegere tijden. Deze
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keer had ik geluk. Een beetje uit het epicentrum van het stort vond ik een
plek van ‘korrelige’ aarde (vermoedelijk verweerd oud kachelspul). Met
veel enthousiasme duwde ik de steekschop in de grond en begon met
graven. Bij de eerste schop aarde was het raak. Een huisjesslak, nog
gesloten door het operculum (in het latijn: deksel), een witachtige plaat

van kalk waarmee de huisjesslak zich gedurende de winter afsluit van de
buitenwereld. De slak heb ik in nog gesloten toestand netjes op een veilige
plek onder wat struikbedekking neergelegd. Vervolgens verder, de schop
andermaal in de grond en weer een huisjesslak met afgesloten opening.
Na de tweede ontdekking ben ik maar op zoek gegaan naar een andere
plantplek. De zachte, rulle aarde, met daarin geen énkel obstakel was
voor de huisjesslakken ál te uitnodigend om de winter door te brengen.
Ook slak nummer twee heb ik daarna onder de lage struikbedekking een
definitieve verblijfsvergunning gegeven.
Na boswerkzaamheden waarbij je zo maar ongevraagd bij de natuurlijke
verblijfplaats van slakken komt wil ik na korte tijd graag nog eens gaan
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kijken hoe het natuurlijk proces verder verlopen is. Zijn de slakken
verdwenen of kruipen ze inmiddels rond nadat ze door bosbeheerder P.
Notten vervroegd uit hun winterslaap zijn gehaald? Even een kijkje onder
het lage bladerdek! Halleluja, de slakken zijn waarlijk vertrokken! Ik kijk
nog even rond op mijn eerdere werkplek met wat snoeihout en een uit het
weiland met wortel en al verwijderde dode pyramide-appelboom. Wat
blijkt? Eén van de opgegraven slakken is al glijdend op pad gegaan en is
in het wortelgestel van de dode appelboom gekropen. De slak bengelt in
rusthouding aan het puntje van een der wortelsprieten. Na die klauterpartij
heeft het diertje alle luiken gesloten en is weer in slaap gevallen, nu niet
in de rulle grond maar een halve meter boven maaiveld. De hernieuwde
winterslaap zal deze keer van korte duur zijn want twee dagen later heeft
de zon vol ingezet op het voorjaar.
Moorveld, paulnotten@hetnet.nl
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Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com
ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
2018
Zondag 22 juli: Water anders o.l.v. Els Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) Vertrek: 14:00 uur achter
kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 5 september: Films van de natuur in onze omgeving door
Frans van Loo o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 0433643740). Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 3 oktober: De apotheek in onze achtertuin, lezing door
Marjo Dullens o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 0433643740). Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zaterdag 27 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van
IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) o.l.v. Els en Wim
Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) m.m.v. Ver. voor
weer- en sterrenkunde Galileo, afd.Zuid-Limburg. Vertrek: 19.30 uur
vanaf de Markt in Meerssen
Woensdag 7 november: In de voetsporen van de familie
Schoenmaeckers, keuterboeren van Schietecoven en Raar,
herenboeren van Vliek, de Wijngaardsberg, Raar Amby en Houthem,
lezing door Fred Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com T 043-3644647).
Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 5 december: Geen IVN-avond
Zondag 30 december: 39e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com T 043-3644647). Vertrek: 14.00 uur achter
kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 2 januari: Varia-avond o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
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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 Biesenberg en 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 dassen,
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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