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VAN DE BESTUURSTAFEL
Nieuwe leden
Veel verenigingen hebben te maken met een teruglopend ledenaantal
omdat mensen zich steeds minder langdurig willen verbinden met een
organisatie. Bij verenigingen voor jongeren komt daarbij de daling van
het aantal jongeren binnen de bevolking. Het aantal leden van IVNUlestraten bedroeg al tientallen jaren ongeveer 100. In 2010 waren dat
er 105 en in 2015 120. IVN-Ulestraten heeft dus geen dalend aantal
leden, integendeel.
De laatste nieuwe leden zijn Leo en
Corrie Bielders uit Ulestraten en
Yvonne Simons uit Kelmond. Van
harte welkom!
Overleg met Gemeente
IVN heeft al tientallen jaren een
goed contact met de Gemeente
maar als gevolg van de vele
wisselingen van wethouders is het
regulier overleg gaan haperen in de afgelopen jaren. In mei hebben we
overleg gehad met de nieuwe wethouder Désirée Cortenraede. Als
resultaat daarvan is begin september voor het eerst sinds een paar jaar
weer een bijeenkomst geweest van het Groen Platform. Daarin zijn alle
organisaties vertegenwoordigd die iets met het buitengebied hebben
zoals agrariërs, natuurorganisaties, jagers en waterschap.
Nieuwe boeken
Zoals reeds gemeld in de Zomerhaamsjeut is er een boek samengesteld
over de geologie van de gemeente Meerssen door Fred Erkenbosch,
Wim Ghijsen en Jacques Ummels. Inmiddels is hiervan het eerste
exemplaar op 13 juli jl. uitgereikt aan de burgemeester van onze
gemeente en werd het boek ook enthousiast ontvangen door de hierbij
aanwezige genodigden. Het bestuur van IVN-Ulestraten prees, bij
monde van Wim Derks, de samenstellers voor hun initiatief en voor het
vele werk en tijd die zij in het boek hebben gestoken. IVN-leden die
interesse in dit boek hebben kunnen dit via het bestuur kenbaar maken.
Er komt binnenkort nog een nieuw interessant boek uit over Meerssen,
tenminste als er genoeg mensen intekenen op dat boek. “In de armen
van Maas, Geul en Watervalderbeek. De loop van de geschiedenis in de
Gemeente Meerssen” door de historicus Frank Hovens; 500 pagina’s,
rijk geïllustreerd. Intekenen vóór 1 november 2016. Je kunt gebruik
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maken van het los bijgevoegde intekenformulier, maar je kunt ook
intekenen via de website van de Gemeente. Heb je interesse: teken dan
in, waarmee je € 5,50 bespaart op de aanschafprijs en waarmee je mee
telt om het benodigde aantal belangstellenden te halen
Wim & Wim
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Een weiland vol historie
Als bewoner van het Bospad in Moorveld betrap ik mij er nog wel
eens op dat ik de oude naam Putstraat gebruik; niet alleen als
herinnering maar ook tegenover derden. De Putstraat was voor dit
straatje geografisch de voor de hand liggende benaming omdat die
weg dé toegang was tot het in het bos liggende waterputje dat
eeuwenlang gediend heeft als watervoorziening voor de plaatselijke
bewoners.
In de jaren vijftig vorige eeuw was Sjeng Reubsaet (de restanten van zijn
kleine woning staan nog steeds in het weiland bovenaan het Bospad) de
laatste gebruiker van het bronwater. Met juk en de bekende twee
emmertjes liep hij dan via het steile bospad naar beneden om water te
putten. Zijn moeizame wandeling was niet altijd succesvol; want als wij,
kinderen, erin gespeeld hadden dan was het water vervuild door het
opwolkende slik. Sjeng was dan ontstemd en voegde ons verwijtend toe:
‘hób geer ’t water weer gemuurd!’ Na dit te hebben gezegd kon Sjeng
weer naar boven ‘sjravele’ met zijn emmertjes … zonder water. Bij de
gemeentelijke herindeling in 1982 is de naam Putstraat gesneuveld. In
Ulestraten in het gehucht Schietecoven was een gelijknamige straat.
Aanvankelijk is onze Putstraat toen omgedoopt tot Heerenstraat zonder
dat er bovenaan het straatje een verwijzing stond naar de daar
aanwezige huisnummers, nu behorende tot de Heerenstraat. Dat bleek
dan ook geen gelukkige oplossing. Want, bezoekers met bestemming de
vroegere Putstraat, reden nu op en neer tussen Kasen en Hussenberg,
steeds zoekende naar het gewenste huisnummer. Gelukkig is op enig
moment bij de gemeente het licht doorgebroken en zijn we met de
benaming Bospad weer bereikbaar.
Het weiland bovenaan dat Bospad, behorende bij het pand Heerenstraat,
algemeen bekend als Hoeve Pesch, wordt bewoond door Joop
Schermerhorn. Joop, afkomstig uit de rond 1850 drooggelegde polder
‘De Schermer’ in Noord Holland, is qua familieband geparenteerd aan
minister-president Schermerhorn van het eerste naoorlogse kabinet
Drees/Schermerhorn. Ik ga eerst in op de geschiedenis van het pand
Heerenstraat met zijn bewoners.
Een kadastrale opsomming
Rond de vroegere hoeve ligt nu één groot weiland. De huidige boerderij
staat op de kadasterkaart van 1842 ingetekend in dezelfde contouren
zoals ze nu nog bestaat. Maar er is meer te zien op de kadastrale notitie.
In het weiland dertig meter achter de schuur lag vroeger een bakkes dat
er nu niet meer is. Achter en links opzij van de hoeve lagen destijds twee
6

afzonderlijke panden. Achter de boerderij een vervallen huis van
schepen Lonis, wonende op de Snijdersberg in Geulle. Het andere
woonhuis lag vanaf de straat bezien links van de boerderij; eigendom
van een andere Lonis, ook schepen, vermoedelijk afkomstig uit
Meerssen. Dit pand lag helemaal vrij, op 6 meter afstand van hoeve
Pesch en heeft dienst gedaan als bedrijfsgebouw voor de melkfabriek
‘De Toekomst’ waarover later meer.
De Hoeve en de Bewoners
Hoeve Pesch is opgenomen en beschreven in het gemeentelijk
monumentenregister van Meerssen. Uit deze beschrijving de volgende
passage. ‘Hoewel op de sluitsteen boven de poort in de voorgevel staat
vermeld dat het pand uit 1858 dateert, blijkt uit de vondst van een kruikje
(gedateerd tussen circa 1240 en 1325) dat ter plekke al eerdere
bewoning aanwezig was. Ook op de kadastrale minuutkaart van
omstreeks 1815 blijkt dat op de plaats van de huidige boerderij al
bebouwing aanwezig was’. Tot zover dit citaat.

Eigenaresse is dan mevrouw Peerbooms-Vossen, weduwe van Mathijs
Peerbooms, landbouwer. Van de drie uit dit gezin geboren kinderen
neemt zoon Caspar (geb. 1820 in Moorveld) de boerderij over. Boven de
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poort aan de straatzijde is een sluitsteen ingemetseld met de inscriptie
CP-MIB 1858. CP staat voor Caspar Peerbooms en MIB voor Maria
Elisabeth Bovens (de I is vermoedelijk een verschrijving voor de als
Ilisabeth begrepen voornaam).
Caspar Peerbooms is bij zijn huwelijk in 1853 (hij is dan 33 jaar) raadslid
in Geulle. In andere documenten wordt hij genoemd als secretaris van
de gemeente Geulle, grondeigenaar en rentenier. Hij had om in
agrarische termen te spreken ‘niet slecht geboerd’. Uit het huwelijk
worden vier kinderen geboren, drie zonen en een dochter. Twee zonen
volgen het groot seminarie en worden priester in België (bij een
weeshuis in Lanaken resp. in Waardere). Later wanneer de priesters
Peerbooms met emeritaat gaan, keren ze terug naar Moorveld en krijgen
dan inwoning bij hun met Sjang Pesch gehuwde zuster. Deze Sjang
Pesch (1860 – 1951) is afkomstig uit een kinderrijk boerengezin in
Kelmond. Sjang Pesch is landbouwer en voornamelijk fruitteler/kweker.
Van zijn hand is
de appelsoort ‘De
Schoone van
Moorveld’. Van
de vijf kinderen
uit het gezin
PeschPeerbooms
neemt zoon
Eugène de
boerderij later
over.
Toevluchtsoord en Kapel
Behalve de eigen kinderen hebben in huis Pesch-Peerbooms de eerder
vermelde priesters Peerbooms en Willem Pesch, een broer van Sjang
Pesch gewoond. Gedurende de eerste wereldoorlog werd er onderdak
verleend aan Belgische vluchtelingen.
Zo werd huize Pesch een toevluchtsoord voor familieleden en nog meer.
De twee geestelijken wilden volgens de voorschriften van de kerk
dagelijks of in elk geval regelmatig een heilige mis opdragen. Dat
gebeurde aanvankelijk in de kerk van Geulle beneden. Later, zo rond
1909, is schuin tegenover de woning Pesch een kapel gebouwd zodat de
heren hun mis dicht bij huis konden doen. De missen in de kapel konden
ook bijgewoond worden door de bewoners van Moorveld die anders, om
aan de zondagsplicht te voldoen, naar de kerk in Ulestraten of Geulle
beneden moesten lopen.
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Nog twee vermeldenswaardige feiten. De boerderij is rond 1911 volgens
mondelinge informatie geheel of gedeeltelijk afgebrand. De kapel heeft
na de stichting van de parochie Waalsen in 1948 nog lange tijd dienst
gedaan als rustaltaar in de grote processie. Rond 1960 is zij afgebroken.
De bakoven
Anders dan de eerste bakoven achter
in het weiland, is de nu nog bestaande
bakoven inpandig. Links van de grote
poort aan het Bospad is in het
boerderijgedeelte (maar ver genoeg
van de schuur) een grote ruimte
uitgespaard waarin de oven
opgemetseld is. Opmerkelijk is dat het
metselwerk aan de bakoven van
latere datum is dan de dragende
muren van het gebouw. Deze zijn van
nogal donkere veldbrand terwijl de
veldbrand van de bakoven veel lichter
gekleurd is. Van binnen is hij
afgewerkt met chamotte. De
brandende bakoven walmt naar de
voorkant en dat is te zien aan de
roetaanslag boven de opening, maar
ook aan het rookkanaal zelf. De
bovenkant is afgestreken met leem
die als gevolg van de warmte helemaal verhard is.
De oven is volgens Joop Schermerhorn in de laatste decennia niet meer
als zodanig gebruikt. Maar, het moet gezegd zijn, het bakkes ligt er
prachtig bij en is een presentje van vroeger vakmanschap. De goede
staat van onderhoud is te danken aan het inpandig zijn van de oven
waardoor weersomstandigheden geen nadelige invloeden uitoefenen.
Ouderdom
Cruciaal in de reeks over bakovens is natuurlijk de vraag welke leeftijd
deze ‘oude heer’ heeft (of moeten we omdat de bakoven er uiterlijk nog
zo goed uitziet, spreken van een oude dame?). De eerste bakoven was
van vóór 1842 en lag in het weiland. De huidige is later in de boerderij
‘ingebouwd’. Vraag: wanneer is dat gebeurd? Bij vorige onderzoeken
naar de geschiedenis van hoeve Pesch heb ik ook de naast de hoeve
gelegen oude melkfabriek betrokken. In mijn eerste acties naar het
bestaan van die fabriek heb ik bij het kadaster in Maastricht de kaarten
van de zogenaamde ‘tienjarenregistraties’ opgevraagd. Die houden in
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dat na 1842 (begin kadastrale registratie) het Kadaster om de tien jaar
een update maakt. Op die kaarten is het plaatselijke bouwverloop feilloos
te volgen. Tot het dienstjaar 1901 blijft de bakoven dominant en
eenzaam aanwezig in het weiland achter de boerderij. De carrévormige
boerderij is dan nog niet helemaal ‘dicht’. In de achterzijde van de
bebouwing is nog een opening van een achttal meters te zien.
Op de kaart van het dienstjaar 1912 is de boerderij ook aan de
achterzijde dicht gebouwd, maar de bakoven ligt nog steeds in het
weiland. Deze kadastrale informatie maakt duidelijk dat de brand in de
boerderij inderdaad rond 1911 is geweest en dat men bij de herbouw van
de boerderij de carrévorm heeft voltooid door de schuurgedeelten aan
elkaar vast te bouwen.
Dienstjaar 1916 geeft uitsluitsel. Op deze kaart is de bakoven in het
weiland verdwenen en om toch brood te kunnen bakken is de bakoven
inpandig tegen de bestaande muren opgemetseld rond 1914.
Geconfronteerd met het gegeven van een bakoven die in het weiland
achter de schuur heeft gelegen, weet Eugène Pesch junior (woonachtig
in Beek) zich te herinneren dat men bij werkzaamheden in het weiland bij
herhaling op funderingen is gestoten. Dat wordt iets voor een klein
archeologisch onderzoek ter plekke. Later!
Oude kelder
Onder de bakoven ligt een oude, met mergelblokken gemetselde kelder
met de toen gebruikelijke hoogte van 1 meter zestig. Deze ‘cave’
Peerbooms/Pesch is jarenlang gebruikt als bietenkelder. Gelukkig liggen
er nu weer flessen wijn.
De melkfabriek
Het andere pand waarvan ik in de inleiding melding heb gemaakt was
het woonhuis van schepen Lonis, vermoedelijk afkomstig uit Meerssen.
Dit woonhuis lag, gezien vanaf de Heerenstraat, links van de hoeve
Pesch. Tussen het woonhuis en de hoeve lag weiland. Dit pand heeft op
enig moment zijn woonfunctie verloren en is omgebouwd tot melkfabriek
en in bedrijf geweest van 1901 tot 1917. Maar hierover in een volgende
aflevering.
Paul Notten
paulnotten@hetnet.nl
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Vuurvliegjes wandelingen 2016
Het is onderhand traditie dat Wim en ik jaarlijks in de periode rond
21 juni drie keer een avondwandeling organiseren rondom het
thema vuurvliegjes. De wandeling op woensdag 22 juni namens
IVN-Ulestraten was weer een groot succes. Veel vuurvliegjes gezien
in de bossen van landgoed Vliek. Met dank aan de eigenaar Piet
Grouwels waarvan we ieder jaar toestemming krijgen om na
zonsondergang in het bos te zijn.
Op maandag 20 juni was er een vuurvliegjeswandeling gepland
namens IVN-Meerssen. Onze belevenis op die avond willen we u als
de lezer van de Haamsjeut niet onthouden.
Het was al dagen regenachtig en zo ook op maandag 20 juni, de dag
van de traditionele vuurvliegjes-wandeling. Maar als gidsen moet je
gaan, al is het slecht weer. Voor een echte IVN-er en natuurbelever
bestaat er geen slecht weer, wel weer wat je liever anders had gehad. In
dit geval een warme zwoele vochtige zomeravond. We waren op alles
voorbereid. Wim had zijn IVN jas aan met de tekst: “beleef de natuur”. Ik
mijn watergidsen jas met de tekst: “beleef ons water” . Heel toepasselijk
voor deze avond. Alleen goedbetaalde reclamejongens zouden deze
combinatie in deze omstandigheden bedacht kunnen hebben.
Naast paraplu’s en regenjassen werden de kamassen uit de
mottenballen gehaald. We hadden in onze rugzakken: informatieve
boekjes, folders,vergrootglas, loeppotjes, leeg omhulsel van een
libellelarve en gedichtenbundel. Omdat het wel eens glibberig zou
kunnen zijn maakte een wandelstok de uitrusting compleet.
Bij het NS station in Meerssen was er geen enkele deelnemer te
bespeuren. “Dan zal de massa wel in Geulhem staan,” zeiden we tegen
elkaar. Ook hier niemand! Gewacht tot 21.05 uur. Toen zijn we samen
vertrokken voor de wandeling. We hadden tenslotte permissie van het
Limburgs Landschap om na zonsondergang in het gebied te verblijven.
Intussen was het droog geworden.
We zagen heel veel slakken zowel naaktslakken als huisjesslakken,
groot en klein en in allerlei kleuren. Slakken vormen het hoofdvoedsel
van de vuurvliegjes. Naast de weg liep een mol voor ons uit. Nog nooit
eerder zo maar een mol bovengronds zien lopen over vrij grote afstand.
Was zijn hol onder gespoeld en liep hij nu te zoeken? Het water klotste
tegen de oevers van de overvolle Geul, terwijl de vogels gewoon als
iedere dag hun hoogste lied zongen.
Glijdend over het pad door de wei kwamen we boven. De koeien waren
extra nieuwsgierig. Ze hadden waarschijnlijk door de regen dagenlang
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geen mens gezien. Heel stilletjes liepen we de “groene hotspot” het
stiltegebied de Meertensgroeve in. Een ree sprong voor ons uit de
struiken in en door het gekwaak van groene kikkers werd de stilte
verbroken. Sinds kort bezitten
wij ook een smartphone en
daarop is een app
geïnstalleerd waarop het
typische geluid van de
vroedmeesterpad te horen is.
En ja hoor er was bereik in de
groeve en de roep via de
smartphone werd beantwoord
door een echte vroedmeesterpad! Uit de poelen
steeg waterdamp naar boven
en dat zorgde voor een
mysterieuze sfeer, die nog versterkt werd door insectenvangende
vleermuizen boven het water. Het was een natuurbeleving van jewelste:
een sprookje!
Toen we de groeve uit gingen begon het al duister te worden. Zoals
gewoonlijk was het gezang van de vogels verstomd op een enkele lijster
na. Aan de rand zagen we nog de landgeiten die in de groeve als
ecologische maaimachines hun werk doen. Daarna daalden we rustig af
richting Geul.
Zoals zo vaak liep Wim voorop en hij zag een das
oversteken. Eventjes verderop stond hij stil en
gebaarde mij ook stil te zijn. Hij wees met zijn
vinger naar links: duidelijk in de avondschemering
staken de silhouetten af van meerdere wilde
zwijnen. Ook hun geknor was goed te horen Wat
moeten we nu, kunnen we er wel langs? Mijn
Tarzan klapte heel resoluut eens flink in zijn
handen en de groep (een rotte genaamd) zette
zich in beweging en stak voor ons het pad over.
Zeker 10 stuks groot en klein. Een ongelooflijke
ervaring.
Direct daarna kwamen we in het donkerste gedeelte van de route en
daar zagen we al gauw de eerste vuurvliegjes. Het werden er steeds
meer. Teruglopend langs de Geul waren er ook links nog veel
vuurvliegjes te zien, maar ook boven de ruige grasvlakte rechts van ons.
Alles bij elkaar honderden. Een goed slakkenjaar is een goed
vuurvliegjesjaar?
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Boven de Geul zagen we de vleermuizen vliegen en de batdetector zette
hun hoge geluid, dat normaal niet hoorbaar is, om in een lage frequentie,
die voor ons mensenoren wel hoorbaar is.
Bijna terug bij de Brakke
berg stak er een
steenmarter of bunzing
over. In Meerssen op de
Kuileneindstraat zat er op
het fietspad een
steenmarter; heel rustig
rond te kijken en plotseling
stak hij de weg over richting
de Watervalderbeek of de
kippenren van Mark van
Bommel. We kregen nog
vlak bij huis een jonge das
te zien. In onze tuin vloog
een vuurvliegje en in een
stronk hout zagen we een
vrouwtje, haar lichtje
schijnend om daarmee het vliegende mannetje te lokken.
Jammer dat er geen deelnemers waren aan deze activiteit maar wij
waren blij dat we zelf wel gegaan zijn. Op enkele spatjes na is het droog
gebleven met een aangename temperatuur. En we weten nu zeker dat
vuurvliegjes zich ook na regenbuien massaal laten zien. Volgend jaar
kunt u mee voor een herhaling op onze zoektocht naar de vuurvliegjes.
En laat u dan vooral niet afschrikken door “slecht” weer.
Rotte wilde zwijnen

Els Derks-van der Wiel
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Landschap rond Waterval (Deel 7) Romeins
Inleiding
Als je wandelt door het landschap kun je daarin de sporen uit het
verleden zien. De samenstelling van de bodem, zoals die rond
Waterval in de hellingen aan de oppervlakte komt, verwijst naar een
geologische geschiedenis van tientallen miljoenen jaren. Het reliëf
en de bronnen zijn in de laatste miljoen jaar ontstaan. Dit alles is
beschreven in deel 2 van deze serie. De geschiedenis van de
begroeiing gaat over de laatste 12 duizend jaar sinds het einde van
de laatste ijstijd (deel 5). Planten zijn van nature gekomen met het
stijgen van de temperatuur na het einde van de laatste ijstijd of
onder invloed van de mens met de komst van de landbouw zo’n
5.300 jaar voor Christus (deel 6).
Naast een aantal soorten planten zijn de oudste zichtbare sporen van de
mens in het landschap rond Waterval de wegen. Met de komst van de
eerste landbouwers zullen wegen zijn ontstaan, maar die zijn niet meer
te herleiden tot de huidige wegen. De Romeinen hebben in Europa op
veel plaatsen sporen achtergelaten in het landschap in de vorm van
gebouwen en wegen. In het landschap zichtbare resten van gebouwen
van de Romeinen zijn er niet in de omgeving van Waterval. Er zijn wel
resten van villa’s onder de grond aangetroffen. Op basis van de locatie
van die resten kan wat meer gezegd worden over het mogelijke verloop
van de Romeinse wegen.
Van Bandkeramiek tot Romeinen
In deel 6 van deze serie is de komst van de eerste landbouwers
beschreven, de Bandkeramiekers, ongeveer 5300 voor Christus. De
mens ging vanaf toen het landschap beïnvloeden. Dat zal nog
kleinschalig en lokaal geweest zijn. De Bandkeramiekers verdwenen en
werden opgevolgd door andere landbouwculturen zoals de Rössen
cultuur van ongeveer 4900 tot 4200 v.Chr., de Michelsberg cultuur van
ongeveer 4200 tot 3600 v. Chr. en de Steingroep van ongeveer 3450 tot
2500 v.Chr. De mens leefde nog in het stenentijdperk en daarom was
vuursteen heel belangrijk. In het Savelsbos bij Rijcholt is in de periode
4200 tot 2650 v.Chr. ondergronds vuursteen gewonnen op zeer veel
locaties. Rond 3300 v.Chr. werd ook vuursteen gedolven in en rond
Valkenburg zoals in de helling langs de Plenkertstraat. Bij de
Raarslakweg in Waterval en op de Wijngaardsberg zijn vuurstenen
werktuigen gevonden afkomstig van Rijckholt en Valkenburg.
Na de Steentijd volgde de Bronstijd (ongeveer 1900 to 800 v.Chr.),
waarvan mogelijk graven liggen ten zuidwesten van de Groenstraat. De
14

hierop volgende IJzertijd duurde tot kort voor het begin van onze
jaartelling toen de Romeinen kwamen en de prehistorie eindigde. Ook uit
de Bronstijd en IJzertijd zijn resten gevonden op de Wijngaardsberg.

Romeinse bewoning
Tot de komst van de Romeinen rond 55 v.Chr. zijn er in de omgeving
van Waterval geen restanten van bewoning aangetroffen in de bodem.
Alleen losse voorwerpen vormen de sporen van menselijke activiteit. Dit
wordt anders met de komst van de Romeinen.
Op het hoogste punt tussen Waterval en Ulestraten, bij de samenkomst
van Hoolstraat, Genzonweg, Groenstraat en Trichterstraat staat de
zogenaamde Centenkapel. Achter die kapel, in de hoek van Groenstraat
en Trichterstraat staat nu een woning. Iets ten zuid-westen van die
woning langs de Trichterstraat liggen in het Berghemmerveld op het
plateau de restanten van een Romeinse villa (hierna aangeduid met Villa
Berghemmerveld). Deze zijn in 1992 door Jim Pepels ontdekt. (Jim
Pepels, “Prehistorische en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten,
gemeente Meerssen”, 2009, pag. 46) Het betreft waarschijnlijk een
eenvoudig Romeins gebouw. De daar beginnende helling naar het
zuidoosten richting Waterval was waarschijnlijk zeer geschikt om
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gewassen te telen. Naar het westen richting Vliek was water van
bronnen beschikbaar. De woning heeft daar waarschijnlijk in de 2e en/of
3e eeuw gestaan.

Bij een verbreding in 1965 van het kruispunt Trichterstraat-Groenstraat
(dus bij de Centenkapel) zijn (door Coen Eggen) resten van Romeinse
crematiegraven gevonden. Dat is dus dicht bij die woning. Romeinse
graven liggen vaak langs wegen. Op de Wijngaardsberg in de meest
zuidelijke akker naast de Trichterstraat zijn ook Romeinse scherven
gevonden.
In de bebouwde kom van Ulestraten zijn op meerdere plaatsen
Romeinse resten aangetroffen, onder andere Villa Klein Berghem (in
1875 onderzocht door Jos Habets), ten noordenwesten van de Klein
Berghemmerweg. Bekend is verder natuurlijk ook de Romeinse villa van
de Onderste Herkenberg in Meerssen in de buurt van de Via Belgica, de
weg waaraan onder andere Tongeren, Maastricht en Heerlen liggen. (De
naam Via Belgica is niet Romeins, maar is pas in de vorige eeuw aan
deze weg gegeven.)
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Romeinse wegen?
Bij Waterval is dus Romeinse bewoning aangetoond, de Villa
Berghemmerveld. Voor een kenner zijn er aan de oppervlakte nog vage
sporen van dit gebouw te zien in het reliëf van de bodem. Zijn er wel
duidelijke Romeinse sporen in het wegenpatroon in de omgeving van
Waterval? De Villa Berghemmerveld lag in de Romeinse tijd mogelijk
aan een weg waarlangs men onder andere naar de Via Belgica kon
gaan. Er zijn echter geen opgravingen bekend die concrete aanwijzingen
geven voor Romeinse wegen in de directe omgeving. Hoofdwegen, zoals
de Via Belgica, waren degelijk aangelegd en bevatte een herkenbare
verharding. Dat geldt voor kleine wegen, zoals bij Villa Berghemmerveld,
mogelijk niet. De locatie van deze wegen kan daarom waarschijnlijk niet
aangetoond worden. Verder moet beseft worden dat na de Romeinse tijd
de plateaus verlaten zijn en dat inwoners over het algemeen alleen nog
maar in de dalen woonden. De wegen op de plateaus verloren daarmee
op zijn minst voor een deel hun functie en zullen niet of zeer beperkt in
gebruik gebleven zijn. Toen later, na het jaar 1000, de plateaus weer in
gebruik genomen werden, zijn wellicht nieuwe wegen ontstaan. Huidige
wegen herleiden tot Romeinse wegen is dus een hachelijke zaak.
Bij onverharde wegen op hellingen kan een indicatie over de ouderdom
ontleend worden aan de mate waarin deze wegen zijn ingesleten ten
opzichte van het oorspronkelijke maaiveld. Holle wegen kunnen ontstaan
in een laagte in de helling die van nature al diende als waterafvoer.
Erosie door natuurlijke waterafvoer en erosie door menselijk gebruik
versterken elkaar in die situatie. In de omgeving van Waterval zijn twee
zeer diepe holle wegen: Watervalweg, de weg over de Watervalderbeek
naar Meerssen, vroeger Meersenderweg genoemd en het onverharde
deel van de Klein Berghemmerweg richting Vliek. Gezien het reliëf in de
omgeving geldt voor beide wegen dat die van oorsprong niet de functie
van natuurlijke waterafvoer hadden en is het ontstaan en de uitdieping
vrijwel alleen het gevolg van menselijk gebruik.
Namen van wegen kunnen ook een indicatie zijn van de ouderdom.
Langs de Villa Berghemmerveld loopt over het plateau de Trichterstraat,
die naar het zuiden richting Maastricht in het bos op de helling over gaat
in Trichtervoetpad en uitkomt bij de hiervoor genoemde holle
Watervalweg. Hier is dus sprake van een oude verbinding richting
Maastricht, maar of die teruggaat tot de Romeinse tijd blijft de vraag.
Van Berghem naar de Via Belgica
Vanaf Villa Berghemmerveld en vanaf Villa Klein Berghem zal er
mogelijk een verbindingsweg geweest zijn naar de Via Belgica in
Meerssen. Het is goed mogelijk dat de holle weg, het onverharde deel
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van de Klein Berghemmerweg richting Vliek, onderdeel was van die
verbinding naar de Via Belgica. Zoals hiervoor al aangegeven is dit een
zeer diepe en dus zeer oude holle weg. Vanaf Meerssen kon men dan
geleidelijk omhoog gaan naar het plateau. Een route via de steile
zuidhelling van de Wijngaardsberg ligt niet direct voor de hand. Toch ligt
daar het Trichtervoetpad. Zou dat dan een oude verbinding zijn te voet
en te paard? Er ligt op die helling wel een vervallen route met
haarspeldbochten (daarover later meer), maar geen diep uitgesleten
holle weg. Het Trichtervoetpad sluit richting Meerssen aan op de
Watervalweg. Deze is diep uitgesleten zonder oorspronkelijke natuurlijke
erosie zoals hiervoor aangeven. Het is dus ook een oude weg, maar
deze heeft wellicht eerder een functie gehad als verbinding vanuit
Meerssen naar de wijnbouw op de helling van de Wijngaardsberg. Die
wijnbouw gaat minstens terug tot 968 (schenkingsoorkonde van
Gerberga). Het is niet uitgesloten dat de restanten van de
wijngaardterrassen in het bos op de zuidoost-helling van de
Wijngaardsberg terug gaan tot de Romeinse tijd. Dan zou ook de
Watervalweg onderdeel kunnen zijn van een Romeinse verbinding naar
Meerssen.

Beneden in Waterval zijn geen Romeinse resten gevonden. Als daar
inderdaad geen Romeinse bewoning was, ligt het niet voor de hand dat
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daar in de Romeinse tijd een weg gelopen heeft door het natte en
daarmee moeilijk begaanbare dal.
Conclusie
In de directe omgeving van Waterval ligt op het Berghemmerveld het
restant van een Romeinse villa. Mogelijk onderdeel van het Romeinse
wegennet in de omgeving van Waterval samenhangend met die villa is
het onverharde deel van de Klein Berghemmerweg. Als de wijnbouw
terug gaat tot de Romeinse tijd dan is de holle Watervalweg mogelijk ook
van Romeinse oorsprong.
Over de Trichterstaat is echter geschreven dat die onderdeel geweest
zou zijn van een Romeinse weg van Meerssen via Genzon en
Schimmert naar Heinsberg. In het volgende deel van deze serie gaan we
nader in op het traject waarvan de Trichterstaat onderdeel uit maakt.
- Met dank aan Jim Pepels en Frank Hovens voor hun deskundig
commentaar.
- Foto van Romeins aardewerk van Jim Pepels. Het aardewerk is door
hem gevonden bij Villa Berghemmerveld.
Wim Derks en André Ament
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HET KAF EN HET KOREN
De eerste boeren en hun granen; het onderwerp blijft mij boeien. De
reden is dat de boeren in de 7000 jaren voor de opkomst van de
Romeinen die granen niet alleen verbouwden, maar ook regelmatig
de soorten en de werkwijzen aanpasten. In onze tijd hebben we de
mond vol over ‘innoveren’ maar bijna 10.000 jaar geleden deden ze
dat ook al. En met veel meer redenen dan wij: een gelukte innovatie
betekende voor de eerste boeren: meer eten, minder honger en
minder hongersnood. Dat is van andere categorie dan de angst
ingehaald te worden door China.
Graanopbrengst
Ik heb al vaker geschreven over de eerste granen en de veranderingen
daarbij. De conclusie was dan dat die veranderingen waarschijnlijk
zorgden voor hogere opbrengsten, uiteraard anders hadden ze het niet
gedaan. Maar welke opbrengst? Wat uiteindelijk telt is de hoeveelheid
die je nog kunt opeten nadat het graan voor de volgende oogst is
gezaaid. En dat hangt van veel factoren af:
- hoeveel kg rijpe graankorrels zitten er in de aren die op het veld staan,
- hoeveel kg rijpe graankorrels zitten nóg er in de aren die gemaaid zijn,
naar de boerderij zijn gebracht en gedroogd,
- hoeveel kg graankorrels worden bij het dorsen uit de aren vrij gemaakt
en kunnen worden opgeslagen,
- hoe kun je de graankorrels het beste opslaan en hoeveel kg
graankorrels overleven de opslag die moet oplopen tot ongeveer een
jaar,
- laat het kaf zich goed scheiden van het graankorrels want graan met
het kaf er nog aan lusten de boeren toen al niet,
- kun je er goed brood van bakken of pap van maken.
Dat laatste punt is belangrijk, maar als het brood niet lukt kun je rijpe
tarwe en gerst desnoods rauw eten.
Maar bij al die andere vragen ging het direct om de totale hoeveelheid
eten voor het komende jaar. En bovendien moest de boer ook nog
rekening houden met zijn lokale omstandigheden: vruchtbaarheid van
zijn akkers, hoeveelheid regen en het risico van stortregens, hagel of
droogte. Een mislukte oogst kon de hongerdood betekenen want
meestal was er geen Plan B zoals de moderne manager dat noemt.
Maaien, dorsen en graanopslag
De belangrijkste granen in onze streken werden meegebracht door de
eerste boeren uit het Midden-Oosten, bij ons bekend als de
Bandkeramiekers in Zuid-Limburg op de löss. Ze hadden waarschijnlijk
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twee soorten gerst (‘bedekte’ en ‘naakte’ gerst) bij zich en een aantal
tarwe varianten: eenkoorn, emmer en spelt. Bij deze granen waren de
eerste problemen al opgelost: de granen op een akker moeten allemaal
tegelijk rijp zijn en ze moeten hun zaden pas los laten als ze op de
dorsvloer liggen. Dat hadden ze waarschijnlijk in het Midden-Oosten al
geregeld want granen die te laat rijp zijn of die te vroeg hun zaad laten
vallen, worden volgend jaar automatisch niet uitgezaaid door de boer en
verzorgd.

Hoe kun je de rijpe granen het beste oogsten en opslaan? Waarschijnlijk
is de beste methode om eerst de hele aar en eventueel het stro dat er
aan zit te laten drogen. Ik heb niets gevonden over hoe dat bij de
Bandkeramiekers ging. Maar er moet wel haast een eerste droogstap
ingezeten hebben voor het dorsen. In mijn jeugd werd het graan
onmiddellijk na het maaien tot schoven gebonden en met vier tot zo’n
tien schoven werd een soort piramide gemaakt door de schoven, met de
aren naar boven, tegen elkaar aan te zetten. Zo kon het graan een
aantal dagen staan zonder door weer en regen te worden aangetast.
Vervolgens werd van de graanschoven bij de boerderij een zogenaamde
mijt opgebouwd met de halmen naar binnen en daar kon het graan een
paar maanden wachten op het dorsen. Bij onze eerste boeren werden
deze stappen zeker over geslagen, want zij sneden het graan direct
onder de aar af en konden dus geen schoven of mijten maken. Ik denk
dat de ongedorste aren werden opgeslagen in een zogenaamde spieker
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of spijker (‘spica’ is Latijn voor ‘aar’). Dat was een soort schuurtje,
grotendeels open, maar wel met een verhoogde vloer om vraat door
muizen en dergelijke tegen te gaan. Daar kon het graan drogen.
Wat er met het stro gebeurde is niet duidelijk, waarschijnlijk mocht het
vee dat ter plekke op eten en werden de resten en de mest van het vee
in de grond gewerkt.

Dan het dorsen: misschien in het begin door er ossen en koeien
overheen te laten lopen, later waarschijnlijk met dorsvlegels op een
dorsvloer die met aangestapte leem of iets dergelijks hard gemaakt was.
Als alles goed ging had de boer nu graankorrels, maar wel met het kaf er
nog aan want alle granen bij de eerste boeren waren zogenaamde
‘bedekte’ granen dat wil zeggen dat het kaf er bij het dorsen niet afgaat,
behalve bij de ‘naakte’ gerst.
Die graankorrels werden heel ingenieus opgeslagen. Men groef een
ondergrondse silo in de vorm van een omgekeerde trechter, dus onder
wijd en boven smal. Die silo met een inhoud tot 2 m3 werd gevuld met de
graankorrels (zo’n 1500 kg) en daarna zo goed mogelijk luchtdicht
afgesloten. Graankorrels ademen enigszins waarbij zuurstof wordt
verbruikt en koolzuurgas ontstaat. Bovendien kiemen graankorrels die
direct tegen de vochtige wanden liggen en zo wordt de voorraad zuurstof
verbruikt en stopt alle bederf! Natuurlijk moet je zo’n silo niet vaker open
maken dan strikt nodig is.
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In de ijzertijd (vanaf 600-700 voor Chr.) worden de silo’s niet meer
gebruikt en worden de spiekers gebruikt voor opslag van het gedorste
graan.
Kaf en koren
De graankorrels in de silo’s hadden nog steeds hun kafjes. Alleen de
‘naakte’ gerst raakte bij het dorsen zijn kafjes kwijt zoals gezegd. Dat
laatste had natuurlijk duidelijk voordelen. De ‘bedekte’ granen moesten
in twee stappen gemalen worden, eerst voorzichtig met weinig druk om
de kafjes los te maken, daarna de kafjes wegblazen en vervolgens met
hogere druk de korrels tot meel malen.
Toch neemt in de tijd voor de komst van de Romeinen het gebruik van
‘naakte’ gerst af en die van de ‘bedekte’ toe. Het schijnt dat de ‘bedekte’
granen beter houdbaar zijn in de opslag, zeker in een wat vochtiger
periode. Al voor de Romeinse tijd kwam er ook een gekweekte ‘naakte’
tarwe beschikbaar, broodtarwe genoemd. Gezien de naam moet die
populair geweest zijn, maar in onze omgeving is die nooit veel
toegepast. Veel noordelijker dan Noord-Frankrijk kwam deze graansoort
niet. Misschien was het hier te koud, maar in ieder geval te nat en buiten
het löss gebied waarschijnlijk niet voldoende vruchtbaar. Mogelijk
ontstonden er ook met de opslag problemen in ons natte klimaat.

De problemen met de opslag van ‘naakte’ granen, hadden mogelijk nog
andere gevolgen. De Romeinen beheersten volledig de bouw en het
gebruik van watermolens, maar in onze omgeving zijn weinig of
misschien wel geen watermolens gebouwd in die tijd. Het kan natuurlijk
zijn dat onze rivieren te sloom waren voor de Romeinse watermolens,
maar waarschijnlijk waren die molens ook niet subtiel genoeg om de
‘bedekte’ granen goed te malen. In ieder geval maalden de Romeinen
hier hun graan met handmolens en waarschijnlijk met rosmolens waarbij
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een paard of ezel de molen liet draaien. Dit was natuurlijk al een flinke
verbetering ten opzichte van de wrijfstenen of de stampers die de eerste
boeren gebruikten. Pas na het vertrek van de Romeinen kwam hier de
bouw van de watermolens en nog later de windmolens op gang.

Rogge
Na het vertrek van de Romeinen rond 400 na Chr. is het archeologisch
een tijdje aardig stil in deze omgeving. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
er niets gebeurde, maar waarschijnlijk waren er inderdaad weinig
mensen om iets te laten gebeuren. Zo rond 600 na Chr. is het duidelijk
dat er weer gewerkt wordt: er zijn weer meer boeren. Deze boeren
hebben alleen andere granen. Zeker op de zandgronden is rogge
verreweg het belangrijkste graan geworden in plaats van de tarwe
varianten spelt, emmer en eenkoorn. Rogge was wel bekend omdat het
al eeuwen als ‘getolereerd onkruid’ tussen het graan groeide, maar het
werd niet als gewas verbouwd. Na de Romeinse tijd dus wel en de reden
is natuurlijk de betere of waarschijnlijker de betrouwbaarder opbrengst,
maar hoe de overgang is gegaan is niet duidelijk. Men denkt dat de
Germaanse volkeren die na de Romeinse tijd deze kant op kwamen de
rogge als teelt hebben meegebracht. Hoe zij die overgang in hun
oorspronkelijke woongebied hebben gemaakt is minder duidelijk, maar er
is wel een vermoeden. Bij een test in de zogenaamde experimentele
archeologie begon men met 50% spelt en 50% rogge gemengd op
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schrale grond uit te zaaien. De opbrengst werd geoogst en een deel van
die oogst werd weer op dezelfde grond uitgezaaid, enzovoort. Al na drie
jaar was er bijna geen spelt meer over! Waarschijnlijk is dit de
Germaanse boeren ook opgevallen en die hebben er de juiste conclusie
uit getrokken: rogge verbouwen op schrale grond.
Rogge heeft nog een groot voordeel: het is een ‘naakt’ graan. Als je een
rijpe rogge aar even tussen de handen wrijft heb je schone graankorrels
over die zo gemalen kunnen worden. Bij spelt breekt de aar dan in
stukjes en de korrels moet je dan nog een voor een uit de kafjes
peuteren. Maar roggebrood smaakt wel anders dan tarwebrood dus de
betere standen hadden toch liever het duurdere tarwebrood.
Er is waarschijnlijk geen direct verband, maar tegelijk met de roggeteelt
verschenen hier de watermolens en dat was een grote verbetering want
met de hand graan malen is erg arbeidsintensief. Dat zo’n klein kafje een
technologische ontwikkeling kan tegen houden.
Jan van Dingenen
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Wie gaat er mee genieten van de duisternis en van de
mooie sterrenhemel?
Op zaterdag 29 oktober 2016 wordt er in de
gemeente Meerssen voor de twaalfde keer
meegedaan aan de “Nacht van de Nacht”. Dit is
een jaarlijks nationaal evenement dat
georganiseerd wordt door de Natuur- en
Milieufederaties om aandacht te vragen voor de
gevolgen van verlichting in het donker. Nederland
is een van de meest verlichte landen ter wereld.
Jaarlijks worden er miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting.
Armaturen waarbij de lichtstroom ook naar boven schijnt veroorzaken
veel verstoringen voor mens en dier. Andere vormen van lichthinder zijn
glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting,
onnodige huis- en tuinverlichting, skybeamers en reclameverlichting.
Gemeenten kunnen ook veel doen aan het soort verlichting en de
hoeveelheid verlichting. In het hele land doven provinciehuizen,
gemeentehuizen, andere openbare gebouwen en veel particulieren op
29 oktober de lichten. Er kan veel licht gedoofd worden in die nacht. Wie
doet er mee?
Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en
planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net
als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Het
teveel aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een
heel ecosysteem ontwrichten.
Tijdens een wandeling willen we de deelnemers laten ervaren wat
lichtvervuiling is en wat duisternis is. We besteden ook aandacht aan het
nieuwe lichtplan van de Gemeente. Wandelen in het donker is heel
bijzonder en mooi, misschien horen we wel uilen of ontdekken we
vleermuizen. We nemen een detector mee waarmee we vleermuizen
kunnen horen. De vereniging Galileo, die zich bezighoudt met weer- en
sterrenkunde zal onderweg hun indrukwekkende, computergestuurde
telescopen opstellen en ons de magische sterrenhemel laten zien.
Daarvoor zoeken we een donkere plek. Want ook door lichtvervuiling
kunnen we minder genieten van de sterren.
Wandeling 29 oktober
De wandeling start om 19.30 uur op de Markt in Meerssen bij de Basiliek
en we zijn ruim 2 uur later terug. Dit is een gezamenlijke activiteit van
IVN-Meerssen, IVN-Ulestraten en Milieudefensie Meerssen. Ook als u
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geen lid bent van bovengenoemde organisaties kunt u gratis deelnemen.
Kinderen zijn bijzonder welkom.
Informatie: 043 - 3643740, aanmelding is niet nodig.
Lezing vooraf op 24 oktober
Op maandag 24 oktober kunt u een
interessante lezing bijwonen over
datgene wat we op 29 oktober kunnen
verwachten. De lezing wordt gegeven
door Angelo Luja van Galileo. Iedereen
is welkom in Gemeenschapshuis De
Stip in Meerssen. Dom. Hexstraat 10.
Aanvang 19.30 uur; toegang gratis
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Miene kwallef - herfst 2016, aflevering 14
Over het weer moet ik maar niet teveel zeggen. Iedereen zal over de
zomer van 2016 wel iets te knoteren hebben. Men heeft het erover
dat het klimaat verandert. Daar geloof ik niet heel erg in. Klimaten
veranderen niet in enkele jaren. Daar is een grotere tijdspanne voor
nodig, lijkt mij.
We moeten het weer nemen zoals het komt. Het weer is onderdeel
van de natuur. Wij mogen daar de effecten van gebruiken, ofwel
benutten of uitbuiten. Dan heb je dat ook te accepteren. De natuur
is de baas, niet wij. We kunnen het weer niet manipuleren. Als dat
ooit werkelijkheid wordt dan is dat het einde van de speling der
natuur. Wat is dan nog over?
Wat wel waar is, is dat dit jaar in de kwallef niet alles zo lukken wilde als
we zouden wensen. Het begon al met de vroege fytoftora in de
aardappelen en de tomaten. Ook de uien wilden niet echt groeien. En
later hadden de bonen het niet naar hun zin. Maar wel deden de venkels
het bijzonder goed. De hortensia’s en later ook de dahlia’s bloeiden en
bloeien nog steeds weelderig. De vele slasoorten hebben het
daarentegen wel goed gedaan dit jaar. Ja, bij vochtig weer hebben de
slakken kermis. Zo zie je maar. Het ene gewas profiteert van het vocht
en het andere is gewoon dit jaar wat minder. Het is telkens de kunst om
de gunstige omstandigheden te benutten en geen last te willen hebben
van het mindere. Kwalleven is dus de kunst van het waarderen van wat
het weer brengt en er tevreden mee te zijn.
Hubert Kerckhoffs
Deze keer bracht ik een bezoek aan de kwallef van Hubert Kerckhoffs in
Humcoven. Al langer was deze prachtig gelegen echte boerenkwallef mij
opgevallen. Als je van Ulestraten naar Humcoven rijdt dan ligt deze
achter de eerste boerderij rechts. Het perceel ligt een beetje hoger dan
de weg, daarom zal het niet iedereen opvallen. Als je een beetje moeite
doet krijg je een volledig overzicht van dit royale en gezond ogend
walhalla van groenten met een omranding van bloemen. Het perceel is al
sinds mensenheugenis in gebruik als kwallef. Een boerengezin teelt zijn
eigen groenten en dat doet Hubert nog steeds. Hoewel hij ook al wat
ouder wordt; hij labeurt nog volop en heeft soms hulp van zijn zonen. Zo
wordt het kwalleversvak overgedragen. De opbrengst is ruim en de
gezinnen van de kinderen delen mee in de weelde. De geteelde
gewassen zijn veelsoortig; zo staan er ’n drietal soorten bonen (o.a.
Chinese- en boterbonen). Van de vele koolsoorten pronken de
savooiekolen. Wat ik bijzonder waarderen kan is dat ook gewassen
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opnieuw worden
uitgeprobeerd. Zo zijn de
pastinaken en de rode biet
weer ontdekt. Alles staat er
goed bij. De rabarber-struik is
een werkelijk bos van zeker 3
m2. Het geheim van de
weelderige groei zit erin dat
deze struik in het vroege
voorjaar een flinke dosis
koeienmest krijgt. De
zomerprei is nu op zijn best,
oogstbaar en zonder enige
preikwaal. Overigens,
waardering voor het schoon
en ecologisch telen van de
vele groenten. Ook Hubert
(het is net geen klagen) heeft
dit jaar veel last gehad van
de vele regen en storm. Het
tomatenhuisje (zeker 5 m
breed en 2 m diep) heeft het
begeven. Het ligt er nu troosteloos bij. Hij had geen zin om hier dit jaar
nog veel energie in te steken. Gewoon volgend jaar weer met nieuwe
moed en energie proberen. Hubert is het geheel met mij eens dat de
natuur de baas is en dat we dankbaar gebruik mogen maken van
hetgeen de natuur ons geeft. Dus ook accepteren als het eens iets
minder is.
Het is gewoon heel bijzonder en plezierig de trots van een gelouterde
kwallever te mogen beleven. Steek je nek maar eens uit als je langsfietst
richting Meerssen.
Veldsla
Graag wil ik deze keer aandacht vragen voor en geven aan de veldsla.
Voor velen is er een aarzeling om deze op tafel te zetten. Veldsla wordt
wel eens beoordeeld als minderwaardig. Ik hoop dit misverstand volledig
te weerspreken en op zijn minst te nuanceren. Het is maar wat je er zelf
van maakt. Wij smullen vooral op de winterse zondagen van deze
heerlijke, eenvoudige, gezonde en makkelijke slasoort. Hoe dit op tafel
komt, volgt straks.
Nu eerst iets uit de naslagwerken over de veldsla. Veldsla is een plant uit
de kamperfoeliefamilie. Dat is alvast sympathiek, toch. Het groeit als
malse bladgroente. Het is een eenjarig plantje dat bij warmer weer
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makkelijk doorschiet. Het is bij uitstek een wintergroente, als er niet meer
zoveel keus is. Het verlangt enige bescherming bij strenge vorst, gewoon
losjes afdekken en na de vorst weer verwijderen. Er zijn 2 soorten
veldsla, breedbladig en rondbladig (roosjestype). De rondbladige
(roosjestype) zijn het best winterhard.
Veldsla doet het goed op niet te zure grond, een beetje kalk en compost
mengen in de grond is gewenst. Te nat is niet bevorderlijk voor een
weelderige groei. Veldsla mag overal staan, geen probleem m.b.t.
vruchtwisseling. Wel elk jaar liefst op een ander plekje.
Zaaien, gewoon in rijtjes, direct op de plek. Het zaad dun strooien, dan
kunnen de plantjes straks goed ontwikkelen en zijscheutjes vormen.
Velsla kiemt langzaam in 2 tot 3 weken. Zaaien vanaf augustus tot met
oktober, in rijtjes. Liefst afdekken met jutedoek of een plankje. Dit
beschermt het kiemende zaad tegen te veel regen of mogelijk droogte en
opdringerige muizen. Wel aan denken om de bescherming op tijd weer
weg te nemen. Zaaien in november tot met januari heeft geen zin. Vanaf
februari kan het weer.

Oogsten kan als de plantjes 8 tot 10 cm groot zijn. De blaadjes of
kroontjes worden vlak boven de grond afgesneden.
Als de blaadjes zijn geoogst kun je deze het best gelijk schoonmaken.
Te lange steeltjes worden weggesneden en de blaadjes worden
gewassen in ruim water. De blaadjes vervolgens drogen door slingeren
in een potdoek of in een slacentrifuge. Als we te veel hebben geoogst
bewaren we het teveel aan schoongemaakt, gewassen en geslingerde
blaadjes in een plastic doos tussen keukenpapier, deksel erop in de
koelkast. De sla blijft perfect tot maximaal een week.
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Velsla is ook geschikt om te stoven. Dat hebben wij nog niet eerder
gedaan en gaan we zeker proberen.
Velsla bevat vooral vitamine C en ijzer. Zeker in de wintertijd heeft de
mens hier toch behoefte aan?
Recepten:
Stamppot met velsla
Puree van aardappelen of aardperen met gebakken spek en
gekookt of gebakken eitje. Gekarameliseerde uitjes toevoegen.
Een lekker biefstukje en een bokbiertje maakt dit eenvoudige menu
tot een feestmaaltijd.
of
Salade met mosterd-bieslookdressing
Veldsla (schoon en drooggeslingerd) in een grote schaal.
Dressing aanmaken (mosterd, zout en peper, fijngesneden
bieslook, azijn en olijfolie) en toevoegen/mengen. Er mag best een
handvol (gemengde) noten worden toegevoegd. Garneren met
zongedroogde tomaatjes en bieslookbloemetjes (zijn eetbaar).
Ook lekker af te garneren met rode bietjes (na koken, koelen en
ingelegd in zoetzuur).
of
Veldslasalade met manchego-kaas en sinaasappel
Sinaasappel dik schillen en in plakjes snijden (tussen de vliesjes).
Vang sinaasappelsap op en vermeng dit met olie, azijn, mosterd tot
een dressing. Voeg voor de smaak peper en zout toe. Leg
veldslaroosjes in een kom en meng deze met witlofplakjes en
manchego kaas. Deze schapenkaas is lekker pittig. Indien niet
verkrijgbaar dan oude-brokkel-kaas nemen. De dressing erover
uitgieten. Dit is heerlijk als maaltijdsalade met een pas afgebakken
broodje.
of
Velsla met inktvis
De veldsla (in een kom) afdekken met inktvissalade. De kant en
klare inktvissalade koop je op de markt of bij een vishandel (niet
zomaar en overal verkrijgbaar).
De dressing van de inktvissalade is mogelijk voldoende, anders
aanvullen met neutrale dressing. Hierbij aardappelkroketjes en een
biefstukje! Vooral het glaasje wijn niet vergeten.
Zo zie je veldsla is veelzijdig te bereiden en te genieten.
Graag tot een volgende Haamsjeut.
Groe(n)ten, Henk Urlings
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Mijn Merel
Bij ons op het erf en achterdoor in de bomentuin gebeurt van alles
dat ik met belangstelling volg. Zo bewonder ik al maanden het
gedrag van een merel, een mannetje met een mooie gele snavel. De
merel houdt zich op rond de garage, bij voorkeur aan de
rechterzijde richting het diepe droogdal.
Onze merel houdt van niveau. Hij heeft niets met de diepte van dat
droogdal. Hij scharrelt het liefst op de smalle grasstrook van het gazon
richting bos. Daar wipt hij rond, links uit, rechts uit, soms even vooraan in
het bos. Groter is zijn leefgebied niet. Maar voldoende voor zijn
levensonderhoud want het diertje paradeert er rond in een mooi, goed
verzorgd zwart pak. Hij wipt alle kanten uit en is een en al vitaliteit.
Hoe is mereltjelief bij mij in het vizier
gekomen? Bij de bezigheden op het erf
wil ik nog wel eens richting bos lopen,
om gedroogd hout te halen voor de
kachel, om wat in de tuin te doen of
even het bos te verkennen.
Halverwege het pad langs de garage
heeft de merel zijn drentelgebied. Hij
ziet me naderbij komen, kijkt me aan
tot ik op een of twee meter ben en wip,
wip, wip, dan verdwijnt meneer onder
een rozenstruik in de helling. Zodra ik voorbij ben komt het dier weer
tevoorschijn met een duidelijk neiging om mij te volgen tot mijn
werkgebied bij het hout of in de tuin. Het diertje kijkt me dan al
scharrelend regelmatig aan op weinige meters afstand als wil het
zeggen: ‘veer höbbe ’t erg sjwan hie hè, zwa vlak bie de bosj!’ En dat
kan ik niet ontkennen. Onze tuin sluit direct aan op het bosgebied de
Breuk, een samenraapsel van vele kleine bospercelen waaruit de
vroegere bewoners van Moorveld en Geulle hun geriefhout (palen,
rijshout, bonenstaken en dergelijke) haalden. Een meidoorn haag vormt
de afscheiding met het bospad, eerder veel gebruikt door plaatselijke
bewoners tijdens de zondagmiddagwandeling.
Maar de autochtone wandelaar van vroeger is er niet meer: opgeslorpt
door de 24-uurs economie of het bejaardenhuis ingeloodst. Merel en ik
hebben het het rijk voor ons zelf. En als ik dan na mijn karwei huiswaarts
keer over de smalle grasstrook dan wipt mereltje lief alweer vlak bij zijn
schuilplek, de rozenstruik. Die houdt het dan ook voor gezien.
paulnotten@hetnet.nl
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ACTIVITEITEN
Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
2016
Woensdag 7 september: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (043 364 3740).
Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 5 oktober: Twee lezingen: Wilde katten en Vleermuizen
door René Janssen. Leiding Wim Derks (043 364 3740) Aanvang: 19.30
uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zaterdag 8 oktober: Duurzaam Meerssen Dag.
Gemeenschapshuis De Stip Meerssen.
Zaterdag 29 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van
IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) Els en Wim Derks
(043-3643740) m.m.v. Ver. voor Weer- en Sterrenkunde Galileo,
afd.Zuid-Limburg. Vertrek: 19.30 uur vanaf de Markt in Meerssen.
Woensdag 2 november: “Buitengoed Geul en Maas in Meerssen” door
Fred Erkenbosch (043 364 4647). Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal
links Onder D’n Huppel.
Woensdag 7 december: “Van industriële revolutie naar duurzaamheidsrevolutie” door Wim Derks (043 364 3740) Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 28 december: 37e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred
Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat).
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*****************************************
ACTIVITEITEN JEUGDGROEP
Tweede zaterdag van de maand
Van 9:30 tot 12:00 uur tenzij anders vermeld.
Voorlopig starten de bijeenkomsten vanuit de
Proostenkelder rechts achter de Basiliek in
Meerssen tenzij anders is aangegeven.
- Jeanne Lam, 043 3649012
- Marie-José Steijns 045 4041639

2016
10 september: Op avontuur langs Moeder Maas in Geulle, struinen,
stenen zoeken, dammen bouwen.
8 oktober: Hutten bouwen in de Dellen
12 november: Spelprogramma
10 december: Creatieve Kerstactiviteit
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

André Ament
Burg. Visschersstraat 78
6235 ED Ulestraten - tel: 3644080

Werkgroep Amfibieën
en Reptielen

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Jeugd

Marie-Jose Steyns-Kurvers
Hoofdstraat 20
6333 BJ Schimmert - tel: 045 4041639

Werkgroep Kwallef

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Vliekerbos

Fred Erkenbosch
Henri Dunantstraat 31
6235 AN Ulestraten - tel: 3644647

Werkgroep Planten

Sjo Meels
Vliek 8
6235 NR Ulestraten - tel: 8501844

Werkgroep Publicaties

Leon Schoenmakers
Kasteelstraat 51, 6235 BN Ulestraten
tel: 043-3643619

Werkgroep Vogels

Bert Merk
Past. M. Sterckenstraat
Meerssen - tel: 3644339

Werkgroep Wandelingen
en Excursies

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Zoogdieren

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976

35

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Groene Brigade Provincie Limburg
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied. De Groene Brigade ziet
toe op de kwaliteit van het Limburgse buitengebied. Het accent van de
activiteiten ligt op het gebied van het strafrecht (opsporing).Bij zowel
telefonische als e-mail melding kunt u vragen om geheimhouding.
E-mail: groenebrigade@prvlimburg.nl
Gerrit Lenting 06-21836029
Miel Lemaire 06-21584993
Meldingen Openbare Ruimte Meerssen
Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met
klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen,
groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast
jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke.
Per e-mail: info@meerssen.nl
Telefoon: 14 043
Bezoekadres: Klant Contact Centrum (KCC): Markt 50, Meerssen
Buiten kantooruren (alleen in dringende gevallen): 043-3661888
Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis: 0800-0341
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte.
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
Bel bij overlast vliegtuiglawaai M.A.A. en AWAC’s: 043-3652020
Ma t/m vrij 9.00–14.00 uur, buiten deze tijden inspreken op het
antwoordapparaat (zelfde nummer).
Dierenambulance Zuidwest-Limburg: 043–3520454
Dode of gewonde dassen, ook bij verstoringen van dassenburchten:
Wim Ghijsen 043-3644976, E-mail: wim.ghijsen@gmail.com
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS
- Deelname aan IVN – activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.
- Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
- Vertrektijden worden stipt gevolgd.
- Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
- Denk aan aangepast schoeisel, kleding etc.
- Liever geen honden bij onze buitenactiviteiten.
-Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Meer activiteiten informatie
Wilt u meer informatie over een activiteit, kijk dan op onze internetsite
http://ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen, coördinatoren of bestuursleden.
U kunt zich ook opgeven bij Andre Ament (andreament47@gmail.com)
voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Enkele dagen voor de activiteit
ontvangt u dan een herinnering, met de meest recente informatie over de
geplande activiteit.
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