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VAN DE BESTUURSTAFEL
Er is volop belangstelling voor de activiteiten van IVN-Ulestraten,
zowel bij lezingen als bij wandelingen/excursies. Soms is de
belangstelling ongemakkelijk groot zoals bij de wandeling in april in
het dal van de Platsbeek. Meer dan 60 mensen zijn wel wat veel
voor één gids. Soms is de belangstelling niet overweldigend (18
personen), maar is wel de natuur spectaculair zoals de honderden
vuurvliegjes bij de late-avondwandeling in juni. Er waren dit jaar
veel vuurvliegjes, mogelijk mede als gevolg van het vochtige weer.
Dan zijn er veel slakken, het voedsel voor die beestjes.

Het was de afgelopen tijd niet zomaar vochtig, maar nat met zware
regen en wateroverlast. Er is wat aan de hand met het weer als gevolg
van de klimaatverandering. Dat zal niemand meer ontkennen. Ook al
veranderen wij vandaag allemaal ons gedrag en gaan we geen
broeikasgassen zoals CO2 meer uitstoten, dan gaat klimaatverandering
nog een tijd door met alle gevolgen van dien. We zullen dus ook
maatregelen moeten nemen om de gevolgen op te vangen. Stop met het
verharden van de tuinen, want dan stroomt water massaal af in plaats
van buffering in begroeiing en opname in de grond. Operatie Steenbreek
gaat in de gemeente Meerssen lopen met de bedoeling dat onnodige
verharding verdwijnt ten gunste van natuur. Dat is goed tegen
wateroverlast en tegen luchtverontreiniging en dat is goed voor
welbevinden van mens en voor de biodiversiteit.
Nieuw boek
In de bodem kan zeer veel water opgeslagen worden. Dat water komt
dan plaatselijk via bronnen aan de oppervlakte. Wil je meer inzicht in de
samenstelling van de bodem onder onze voeten? Daarover is zojuist een
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boek verschenen: “Onder Meerssen, geologie van de gemeente
Meerssen”, samengesteld door drie prominente IVN-ers: Fred
Erkenbosch, Wim Ghijsen en Jacques Ummels. Het eerste exemplaar
van dit boek wordt op 13 juli 2016 aangeboden aan de burgemeester
van gemeente Meerssen. Het bestuur van IVN-Ulestraten is uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
Het boek beoogt de lezer informatie te verschaffen over de opbouw van
de plaatselijke ondergrond en de bovengrondse natuurverschijnselen die
daar het gevolg van zijn. Er zijn echter nog meer relaties in het boek
beschreven tussen onze ondergrond en bijvoorbeeld onze cultuur,
landschap, grondstoffen en welvaart. Het uiteindelijke doel van het boek
is, geheel in overeenstemming met de IVN-missie: meer kennis van
natuurwaarden leidt tot meer waardering hiervan en dat wat men
waardeert wil men tenslotte ook beschermen.
IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen krijgen, dankzij een goede sponsering,
een aantal boeken ter beschikking voor de geïnteresseerde leden.
Wim & Wim
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ADVERTENTIE/OPROEP
Zoals jullie wellicht al ter ore is gekomen zoeken we op korte termijn
naar versterking van ons redactieteam. Na het (betreurde) vertrek van
Jos Smeets zullen we op termijn ook geen gebruik meer kunnen maken
van de capaciteiten van Jan van Dingenen om D’n Haamsjeut steeds
weer in een voortreffelijke opmaak te gieten. Jan heeft te kennen
gegeven dat hij op korte termijn deze werkzaamheden wil gaan
beëindigen na het 60(!) keer verzorgen van D’n Haamsjeut in de
afgelopen jaren.
Vandaar dat wij gedwongen zijn op zoek te gaan naar een persoon die in
staat is (en het leuk vindt) om 4 keer per jaar de lay-out van D’n
Haamsjeut te verzorgen.
Hij/zij zou in staat moeten zijn om met Word-documenten om te gaan,
vooral met de opmaak functies binnen Word. De teksten zelf komen
onopgemaakt binnen, vergezeld van losse foto’s. Eventueel kunnen de
teksten verlevendigd worden met zelf opgespoorde afbeeldingen en Jan
van Dingenen heeft een fors archief van zelfgemaakte foto’s en
tekeningen en daarvan mag ook in de toekomst gebruik gemaakt
worden.
Zie je je zelf in staat om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het
verenigingsblad D’n Haamsjeut, dan graag een telefoontje naar André
Ament, 06-44189017
Heb je zelf geen interesse, maar ken je iemand die dit soort werk graag
doet, dan horen we dat natuurlijk ook graag.
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MIENE KWALLEF (zomer 2016) aflevering 13
Als ik dit schrijf regent het dat het …! Vandaag, 23 mei, heeft het
meer dan 20 mm geregend. Velen zullen het vervelend vinden. April
was al te lang waterig en koud, tenminste zo ervaren we dat. Mei
bracht wel een aantal mooie dagen, maar was vooral ook nog koud
en vochtig. En het lijkt nog niet echt warm te worden. Toch wil ik dit
nuanceren. De natuur heeft dit weertype in het vroege voorjaar
nodig. Te droog en te warm weer jaagt de natuur te zeer op. Het ziet
er allemaal wel vrolijk en gezond uit. De grond droogt vervolgens
uit en bij blijvend “mooi weer” zal alles snel verdrogen. Ik ben
tevreden met de regen, want de grond was al erg droog. April was
gelukkig nog vooral treuzelend. Dat remt de natuur een beetje. We
hebben een aantal jaren met een warm voorjaar gehad. Daaraan
went men snel. Een voorjaar als dit jaar is eigenlijk normaal. Mei
moet afwisselend koud en nat en soms droog en warm zijn. De
zomer moet immers nog komen, het is pas mei.
En omdat de Haamsjeut deze keer enkele weken later uitkomt kan ik
de ervaring van begin juni nog toevoegen. Ja, nu word ik de regen
onderhand ook moe. Ik kan het niet meer goed praten en dat
probeer ik ook niet.
Slakken
Dit nattere voorjaar is een voorwaarde voor een weelderig leven van
slakken. Je bent altijd te laat als je er achter komt dat massa’s slakken
zich te goed doen aan de jonge slaplantjes. Je wilt natuurlijk niet direct te
agressief ingrijpen, toch had dat gemoeten. In miene kwallef werden
zelfs de tomatenplantjes in een enkele nacht afgevreten. De dahlia’s
wilden maar niet groeien. Het duurt altijd even voor je er achter bent dat
dit ook aan de slakken ligt. Andere jaren had ik hier nooit last van.
Van alles geprobeerd. Ik bewaar altijd de as uit de houtkachel. Slakken
vinden het niet fijn om over een aspaadje te moeten kruipen. Ook fijn
gestampte eierschalen rondom de planten uitgestrooid. Dit alles nog
zonder succes. Als je dan eens heel vroeg op bent en de boel
inspecteert zie je slakjes in alle maten en van zwart tot grijs en bruin. Het
lijkt wel een slakkenparadijs. Je kunt je hieraan storen, edoch de natuur
is aan het werk. Je moet er op studeren dat je er geen last van hebt,
zonder de natuur te kwetsen. Toch kon ik het niet laten slakkenkorrels te
gebruiken. Eindelijk resultaat. De volgende ochtend lagen de
slakkenlijkjes rondom het verse blad van de dahlia’s. OK, voor een keer
gewonnen. Eigenlijk is dit geen diervriendelijke manier, immers de
slakkenlijkjes worden soms weer opgepeuzeld door andere dieren.
Ecologische slakkenkorrels hebben zeker ook negatief effect, denk ik. Ik
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zoek verder. Annemie sprak een ervaren hosta-liefhebber. Hij gaf aan
dat slakken nimmer zink of koper bekruipen. Ik ga dat proberen. Ik ga
langs kwetsbare perceeltjes een zinken randje plaatsen. Hiervoor zal ik
stroken bladzink ritselen van ongeveer 10 cm hoog, 3cm in de grond en
hopelijk is de barrière voldoende. Of dat dit jaar nog lukt? Volgend jaar
zeker wel.
Een andere manier is de slakken te vangen met ingegraven bakjes (rand
gelijk met de grond) en het bakje vullen met een laagje donker bier.
Slakken moeten zo een zalige dood sterven. Ik had overigens eerder al
een grappige ervaring. In een rijtje slaplantjes werd aan slechts een
plantje gevreten, ook nog het minste exemplaar. Eerst wist ik niet dat
slakken op bezoek kwamen. Maar pas als dat ene plantje op was werd
het volgende aangevallen. Dus de dames of heren gingen secuur te
werk. Het duurde soms 3 tot 4 dagen voor het slaplantje op was.
Overdag is geen slak te zien. Ze weten zich te verstoppen. Soms moet je
iets laten gebeuren om erachter te komen hoe het werkt. Slakken
hebben verstand en geheugen, blijkbaar?
Nog iets over slakken
Slakken zijn de enige weekdieren, die ook op het
land leven. Het langwerpige lichaam beschikt
over een gespierde onderzijde. Daardoor kan
een slak zich voortbewegen. Er zijn wereldwijd
ongeveer 70.000 verschillende soorten. De meeste slakken leven in zee.
Er zijn huisjesslakken en naaktslakken. De meeste zijn tweeslachtig.
Meerdere soorten ademen door kieuwen, andere door longen. Er zijn
aasetende slakken, planteneters en op prooi jagende vleeseters.
Omgekeerd worden slakken door dieren (bijvoorbeeld kippen of lijsters)
gegeten en ook door de mens. Wijngaardslakken (escargots) gelden als
een ware delicatesse.
Het slakkenlichaam bestaat voor een groot deel uit water. De slijmerige
huid beschermt tegen uitdroging. Het slijm is bovendien nodig om te
kunnen voortbewegen. Slakken houden van donker en vocht
(bijvoorbeeld onder de hosta’s). Slakken zijn vooral in de
avondschemering actief. Slakken vangen met een zaklamp? Wel
volhouden, het helpt. Slakken hebben een geheugen; ze weten snel de
weg. Als ze al worden gevangen en worden uitgezet, dan zeker 25 meter
verder.
Bourges in Frankrijk
Afgelopen Pinksteren waren we in midden Frankrijk. We bezochten
enkele parken. Nog niet alles in bloei, maar zeer de moeite waard. Ik kan
het park en ook het plaatsje Apremont (20 km zuidwestelijk van Nevers)
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aanbevelen. Vooral ging ik ook op zoek naar groentetuinen. Fransen
kwalven ook. In Bourges is er iets bijzonders. Ik was er te weinig op
voorbereid. Er ligt net op de rand van het centrum, noordoostelijk, een
gebied van ongeveer 135 ha. Dit was ooit een moeras; de naam Marais
is hiermee verklaard. Vroeger waren dit de kweekpercelen van de
groentehandelaren van Bourges. Nu zijn de percelen in particulier bezit.
Een groot aantal van de 1500 percelen ligt er verlaten bij. Maar een
groot aantal wordt toch nog als kwallef gebruikt. De percelen zijn per
stuk erg groot en niet toegankelijk. Het gebied is doorkliefd met
waterstroompjes. Zonder kaart door het gebied struinen is onmogelijk;
veel doodlopende steegjes. De natuur neemt percelen over als de
aandacht vervalt. Zo ontstaan er ook bosjes. Enkele groentetuinen kon ik
wel zien. De gewassen lijken veel op de onze. Het is mogelijk met een
gids door het gebied te struinen; aan denken voor een volgende keer.

In Ulestraten bezocht ik weer eens een kwallef van een echte liefhebber.
Achter hun woning aan de Dorpsstraat hebben Jo en Marga Dassen een
keurig parkje aangelegd. Zo is er een gazon, dat noodzakelijk was voor
de voetballende jeugd. Rondom een pad en op alle fronten afwisselende
onderdelen. Er is een kippenhok, veel groen en vooral ook bloeiend spul
en langs een zijde is een lange strook in gebruik als kwallef. Jo heeft het
kwalleven niet van zijn ouders, maar heeft heel veel van zijn schoonvader. Deze leefde van en met de groentetuin aan de Kleverberg in
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Haasdal. Genieten was hierbij als vanzelfsprekend. Logisch dat Jo en
Marga dat ook hebben. De kwallef is net niet te groot. De rijen lopen
dwars en zijn net lang genoeg voor een teelt voor twee eters, 4 meter.
De kwallef in lengterichting meet ongeveer 15 meter, dan zijn er genoeg
rijtjes. Ook de bloemen (dahlia’s, junkerkes, ridderspoor, salvia’s en
anjers) verlangen daarin hun plekje. Zij telen naast de aardappelen
(favoriet is Asterix) bonen, kool, courgettes, rode biet, komkommer, uien,
sla, peulen en voorts aardbeien en frambozen. De natuur is ook hier de
baas. Het genieten van wat de natuur brengt. Vanwege de vele regen dit
jaar dan maar wat minder, ook goed.

Dit voorjaar had ik op tijd enkele rijtjes spinazie gezaaid. Einde mei was
de eerste oogst en werd deze eerste verse groente trots naar de keuken
gedragen. Annemie weet altijd wel een recept uit te proberen; dat
beschrijf ik straks. Eerst iets over spinazie.
Spinazie is familie van de melde en de ganzenvoet. Het is een eenjarige
snelgroeiende bladgroente. In Perzië werd deze al heel lang geleden
geteeld en hij groeit tegenwoordig overal, behalve in de tropen. Pas in de
12e eeuw bereikte dit plantje Europa, via de Moren in Spanje.
Aanvankelijk was het bekend als laxeermiddel vanwege het hoge
oxaalzuurgehalte. Er is sprake van vroege teelt, zomerteelt, herfstteelt
en winterteelt. Vroege teelt is onder glas, gezaaid in januari. Ik heb de
zomerteelt toegepast, gezaaid in rijtjes in de volle grond, oogstrijp einde
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mei. De winterteelt is apart. Zaaien in de volle grond in september.
Vervolgens kan 3 keer worden geoogst, eind november, in maart en in
april. Dat ga ik zeker proberen. Hiervoor is wel een ander type zaad
nodig. Er zijn scherpzadige rassen en rond zaad. Scherpzadig geeft snel
groeiend blad en is snel doorschietend, niet geschikt voor de
zomermaanden.
Spinazie is bekend van Popeye. Het leek steeds oplossend te werken,
een wondermiddel. Popeye at een blikje spinazie en werd berensterk. Zo
werd spinazie in Amerika populair. De kracht werd ontleend aan het
hoge ijzergehalte. Dat is wel hoger dan andere groenten, maar na
correctie niet echt spectaculair. Bij eerder onderzoek was een rekenfout
gemaakt. Men had de komma op de verkeerde plek gezet. Spinazie is
wel rijk aan caroteen, vitamine E en anti-oxidanten. Spinazie is gezond,
zorgt voor sterke botten (beter dan zuivel) en zorgt voor een goede
opbouw van spieren. Het is goed voor je libido en ook het
gezichtsvermogen verbetert. Het bevat plantaardige omega-3-vetten en
foliumzuur, die de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Het
aanwezige luteïne gaat het verouderingsproces tegen. Voorts bevat
spinazie kalium, calcium, fosfor en magnesium. Het is rijk aan
voedingsvezels. Het bevat voorts de vitamines A, diverse B’s, C, E en K.
Naast ijzer is er koper, zink, jodium en selenium aanwezig. Wat
weerhoudt je eigenlijk om regelmatig spinazie te smullen?
Van spinazie wordt gezegd dat je het niet mag bewaren en later nog
eens opwarmen. Het nitrietgehalte zou bij opwarmen toenemen en tot
ongezonde situatie leiden. Bewaren van eenmaal gekookte spinazie bij
kamertemperatuur is niet goed. Bewaar je restjes voor later dan kan dat
goed in de koelkast of diepvries.
Een recept
Spinazie is op vele manieren te gebruiken. Wat denkt u van een heerlijk
frisse smoothie. Ik krijg al trek als ik het schrijf. Een ovenschotel met kip,
champignons en Boursin. Een quiche of lasagne met spinazie. Al eens
gewokt? Spinaziesoep? Een spinaziesalade is net weer even anders.
Spinazie is fijn gehakt een goede toevoeging aan sauzen, lekker in een
roerei. Of gewoon simpel als spinazie a la crème.
Ik beschreef eerder al eens recept met pasta en boerenkool. Dit recept is
net zo bijzonder met spinazie. Je kunt echt alle kanten op.
Voor het recept verwijs ik naar de Haamsjeut van de lente 2016.
Gewoon de boerenkool vervangen door spinazie en bestrooien met
blokjes blauwschimmelkaas of gorgonzola. Smakelijk.

Tot volgende keer, groe(n)ten, Henk Urlings.
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’t Waor ‘ne keutel, mèh … neet op dat sjtökske gries papier
Het is eind november, begin december als ik een wandeling door de tuin
maak. Weinig licht in die donkere dagen voor Kerstmis en weinig leven in
de grote bomentuin. De vogels hebben nog geen praatjes en de bomen
en struiken proberen de laatste blaadjes die hen nog resten vast te
houden. Maar er is geen redden aan. De natuur is in de stilte van de
winter en wacht op wat er komen gaat aan stormen en koudegolven. In
de uiterste hoek van de tuin heb ik direct nabij het bos een plateautje
aangelegd vanwaar men terug kan blikken over het in een droogdal
gelegen arboretum: eerst omlaag en daarna weer omhoog, bijna tot het
niveau van de achterdoor liggende weilanden. Aan de rand van het
plateautje ligt langs een paadje een zwart object dat ik bij nadere studie
kan classificeren als een stevige keutel. Het is een forse jaap, diep
bruinachtig van kleur, van het begin tot het eind opgebouwd uit tegen
elkaar geplette klonters poep; de hele keutel is bijna hoogglanzend, héél
anders dan die doffe, half geplette exemplaren op straat. Je zou zeggen:
bijna een natuurproduct. Die avond neem ik het sporenboek ter hand en
zie direct wat ik al vermoedde: de drol van een ree.

Enkele dagen later zonder nog enig besef van wat ik in mijn tuin gezien
heb belt mijn schoonbroer met het verhaal dat hij op bezoek wilde komen
maar ons niet thuis trof. Hij heeft toen maar op eigen initiatief een
wandeling door de tuin gemaakt. In de diepte van de tuin zag hij opeens
een drie- of viertal rustig kauwende reeën die hun ligplek hadden
gekozen op het hiervoor beschreven plateautje. De dieren reageren niet
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in paniek en hebben zelfs enkele tellen oogcontact met de bezoeker.
Dan … met een flukse beweging op de poten en met enkele sprongen
zijn de rustende reeën verdwenen in het bos. Onze bezoeker, verbaasd
en enthousiast tegelijkertijd over de ontmoeting met die dieren, kon zijn
geluk niet op. Zelf was ik ook blij met het verhaal. Nu wist ik zeker dat de
reeën nog steeds tevreden zijn met de pauzeplek in onze tuin, ook al
had ik ze in de laatste maanden niet meer gezien. Mij is inmiddels
meermalen gebleken dat die ligplek uniek is. Vanaf het plateautje kan
men frank en vrij de hele omgeving afspeuren tot aan het Bospad en de
Heerenstraat toe. Het plateautje zelf is niet zichtbaar vanaf het Bospad.
Ook niet voor gewone bezoekers die bij ons het erf op komen want die
zullen natuurlijk eerst aanbellen, zo zij al de tuin in zouden willen. En als
er dan gevlucht moet worden zijn de reeën hop, hop het bos in. Het
verhaal van de rustende reeën met grote waakzaamheid herinnert mij
aan een van de eerste lessen in ‘militaire strategie’ die ik in 1959 als
rekruut in militaire dienst kreeg bij de Verbindingstroepen in Kampen.
De sergeant-instructeur hield ons jonge soldaatjes voor dat het in
oorlogstijd belangrijk was om goed waar te nemen. Want , zo riep hij
retorisch uit: wat ís waarnemen? Omdat wij die vraag niet snel genoeg
correct wisten te beantwoorden, riep de sergeant ons met een brede,
dubbele armzwaai toe (als kon hij onze domheid geen plaats geven):
“ZIEN zonder GEZIEN te worden”! Die levensreddende zin donderde
daarna nog vele malen door het instructielokaal. Ik ben ze nooit
vergeten. Voor de reeën is een dergelijke donderpreek niet nodig. Zij zijn
na hun geboorte daar al direct mee begonnen.
paulnotten@hetnet.nl
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SLEEDOORN IN ALLE SEIZOENEN
Als je dit leest is het niet vroeg in het voorjaar en eigenlijk is het
vroege voorjaar het hoogtepunt van de sleedoorn (Prunus spinosa).
De bloei van de sleedoorn is overweldigend: op het moment dat de
bosanemonen voorzichtig komen kijken, zet sleedoorn al zijn kale
takken in een klap vol met stralend witte bloemen. Dan weten we
tenminste zeker dat het lente wordt. De bloei duurt meestal maar
een paar weken en dan wordt sleedoorn weer een heel gewone
struik waar niemand naar om kijkt. Jammer.

Sleedoorn in de andere seizoenen
Een grote stunt zoals de uitbundige bloei, herhaalt de sleedoorn niet in
de rest van het jaar. In tegendeel: de rest van het jaar gaat alles uiterst
rustig, om maar niet te zeggen sloom. In ieder geval onder de inheemse
prunus soorten is sleedoorn winnaar in categorie langzaam rijpende
vruchten. Zijn neef de zoete kers (Prunus avium) en de stamvader van
de consumptie kersen, doet er drie of vier maanden over van fraaie bloei
tot kersen die door mens en spreeuw gewaardeerd worden. En de
sleedoorn? Volgens de boeken rijpen de sleedoornvruchten vanaf
september. Maar in november zijn ze nog volledig oneetbaar zuur en
wrang, er moet zelfs nog vorst overheen voordat de vogels komen
proeven! Het resultaat is dat waarschijnlijk pas in januari, februari de
zaden door de vogels verspreid worden!
Merkwaardig is dat de Gelderse roos ongeveer hetzelfde probleem heeft,
terwijl die geen familie is. Pas als er niets anders meer is willen de
vogels nog wel eens bessen van de Gelderse roos eten, maar zelfs dan
zijn ze niet enthousiast. In april kun je nog bessen vinden die er fris
glanzend uitzien. Ik vermoed dat beide planten redenen hebben om de
verspreiding zo lang uit te stellen, maar ik zou niet weten wat die
redenen zijn.
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Mijn indruk is dat sleedoorn het eigenlijk ook helemaal niet moet hebben
van verspreiding via zaden. Als je de duizenden bloemen ziet in april en
het zoemen van de insecten hoort als de zon er op schijnt, verwacht je
toch zeker honderden sleedoorn vruchten in de herfst. Nee hoor, als het
goed gaat zijn dat er tientallen en afgelopen jaar moest ik de vruchten
echt zoeken. Gelukkig heeft sleedoorn nog een geheim wapen:
wortelopslag en dat lijkt wel goed te werken. Of de boeren en
bosbouwers dit ook goed idee vinden weet ik niet. In ieder geval een
beetje ‘veel geschreeuw en weinig wol’ kun je de sleedoorn wel
verwijten.
In de pruimentijd
De sleedoorn is familie van onze
kersen, maar de pruimen zitten nog
dichter bij. Woorden zoals ‘slee’ in
ons woord sleedoorn, komen in
allerlei Germaanse talen voor en
betekenen dan ‘pruim’. Zelfs in de
Slavisch talen komt een soortgelijke
stam voor die wij ook kennen van de
‘slivovitsj’, de pruimenjenever. Alle
landen in onze omgeving hebben
trouwens in de loop der eeuwen ooit
zoiets als pruimenjenever gemaakt.
In Zuid-Limburg en in de Voerstreek
zijn die eeuwen nog steeds niet
voorbij. Het Voerdrupke is ook zo’n jenever, die op smaak is gebracht
met sleedoornvruchten. Ik heb de neiging om sleedoornbessen te
schrijven, maar de sleedoorn levert echte pruimpjes met een pit en dat
zijn dus steenvruchten. Trouwens in het Voerdrupke zit wel jenever,
maar de pruimpjes zijn niet mee gestookt en eigenlijk is het dan een
likeur. Het recept is dus jenever, sleedoornpruimen waar de vorst
overheen geweest en suiker. Alles bij elkaar doen en lang wachten.
Maar het is duidelijk: sleedoorn hoort bij de pruimen. Komen onze
pruimen dan van de sleedoorn? Waarschijnlijk niet. De meeste van onze
soorten pruimen vallen onder Prunus domestica en hebben maar liefst
drie sets chromosomen. Planten en dieren hebben normaal één set,
waarin ieder chromosoom twee keer aanwezig is (een van de vader en
een van de moeder). Onze pruimen hebben ieder chromosoom dus 6
keer! Bij onze pruimen zal dit wel spontaan ontstaan zijn, maar het is een
bekende truc van kwekers om te proberen het aantal identieke
chromosomen te vergroten. Als het lukt, maar meestal mislukt het, krijg
je vaak grotere bloemen of vruchten. Tegenwoordig denkt men dat in
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onze pruimen ‘gewoon’ keer 3 keer de chromosomen set zit van de
eetbare kerspruim (Prunus cerasifera) uit de Balkan. Maar men heeft ook
wel gedacht dat het twee keer sleedoorn en één keer kerspruim was. In
ieder geval is het duidelijk dat de sleedoorn en de eetbare pruimen nauw
verwant zijn.
Voorjaar
In het voorjaar ga ik regelmatig kijken bij een poel waarin een heleboel
kikkers en padden hun jonkies krijgen. Die poel ligt vlak bij de Dommel
en daar staan ook een heleboel sleedoornstruiken en er bloeien
bosanemonen, speenkruid en dergelijke. Een interessante plek in het
voorjaar dus. En de sleedoorn verwelkomt de kikkers en padden met een
heleboel bloemen, maar dit jaar viel het me op dat van alle sleedoorn
struiken er één twee, drie weken eerder bloeide dan alle anderen. Toen
de andere struiken gingen bloeien, begon deze al aan de bladvorming.
Bij inspectie bleek dat deze struik ook veel minder dorens heeft dan
gebruikelijk. Mogelijk is deze ene dus een kruising. In de boeken staat
een kruising van sleedoorn met de kroospruim die heesterpruim (Prunus
x fructicans) heet en die ongeveer aan deze omschrijving voldoet.
Als zo iets je eenmaal is opgevallen, ga je verder kijken en toen vond ik
ook een sleedoorn met iets rood in de bloemen. Misschien heeft die wat
genen opgepikt van een rood of roze bloeiende prunus die wij als
sierboom aanplanten.
Het hele jaar prik

De dorens van de sleedoorn zijn al even genoemd, een sleedoorn struik
heeft er een groot aantal en flinke lange. Ofschoon de sleedoorn familie
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is van de roos, heeft de sleedoorn heel andere prikkers. Volgens de
plantkundigen heeft alleen de sleedoorn dorens (net als de meidoorn en
de wilde mispel), de rozen hebben stekels net als de bramen! Het
verschil is dat dorens takjes zijn die eindigen in een scherpe punt, terwijl
stekels scherpe punten zijn die uit de bast van de tak groeien. Voor ons
kwetsbare blote vel maakt dat niet veel uit, maar als je een flinke pels
hebt zijn de stekels minder lastig dan die lange dorens.
De dorens en stekels werden
vroeger door de boeren gebruikt in
plaats van de prikkeldraad (of
puntdraad), die pas in negentiende
eeuw is uitgevonden in Amerika.
Om het vee, wilde dieren of
ongewenste bezoekers moeilijk te
maken bepaalde stukken over te
steken, plantten de boeren struiken
met stekels en doorns en vlochten
die soms ook nog in elkaar. Met
aan de buitenkant een sloot en aan
de binnenkant een wal met die
scherpe struiken, had je een
landweer die als een echt
verdedigingsmiddel gebruikt kon
worden.
De stroken met doornstruiken en
dergelijke moesten een paar meter
breed zijn om goed af te sluiten. In
die wirwar van struiken konden dan
weer bomen opschieten zonder dat ze door het vee werden opgevreten
en zo zorgden ze ook voor hakhout en geriefhout. En als het een mooie
eik was ook nog voor constructiehout. En natuurlijk voor
sleedoornpruimpjes, wilde appels (ook doorns!), zoete kers, bramen en
zo voort voor de boeren of voor de vogels.
Jan van Dingenen
Naschrift
Toen in klaar was met dit artikel over de sleedoorn, ontdekte ik dat ik in
1993 ook al een verhaal had geschreven over sleedoorn en meidoorn!
Onderwerpen herhalen is natuurlijk niet erg, maar deze keer was het niet
de bedoeling. Sorry aan de mensen die een beter geheugen hebben dan
ik.
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VOGELS EN HUN TERRITORIUM,
OFTEWEL "BLIJF UIT MIJN BUURT''
Wie de afgelopen winter geobserveerd heeft hoe de vogels zich
gedragen rondom de voedertafel of voederplek zal ervaren hebben
dat er nogal wat ruzie wordt gemaakt. Merels bijvoorbeeld kunnen
er niet goed tegen dat andere vogels zich dicht in hun buurt wagen;
mussen en spreeuwen zitten met velen bij elkaar en koolmezen
wachten rustig hun beurt af.
Het geruzie hoort bij hun moeizame pogingen om aan de kost te
komen en iedere andere vogel, die je uit de buurt kunt houden,
betekent alweer een verijdelde aanslag op dat voedsel.
In de lente krijgt dat ''blijf uit de buurt'' wat meer betekenis. De meeste
vogelsoorten laten in de paar- en broedtijd geen andere vogels van
dezelfde soort toe binnen een bepaalde afstand van hun nest. We
noemen dat het territorium. Dat territorium blijft uitsluitend in het bezit
van het nestelende vogelpaar, meestal gedurende de periode van
paartijd en de leg- en broedtijd en de tijd waarin de jongen worden
grootgebracht. Nogmaals alleen vogels van dezelfde soort worden
geweerd, want dat zijn de echte concurrenten; zij zoeken het zelfde
voedsel.
Hoe komt de keuze van
een territorium tot
stand?
Welnu, in het algemeen is
die keuze aan het
mannetje voorbehouden.
Het mannetje bepaalt de
plaats en de grenzen. Het
middel hiertoe is de zang.
zittend op een hoge
plaats wordt door de zang
kenbaar gemaakt: "hier is
mijn plaats, blijf uit de
buurt''. Onmiskenbaar in
het voorjaar is de zang
van de heggenmus, als
teken van territoriumkeuze. Vinken, die in de winter in groepen
rondvliegen en gezamenlijk voedsel zoeken, hebben ook hun territorium.
Een mannetje verlaat de groep en zet zich bijvoorbeeld op een kale tak.
Enkele dagen vliegt hij tussen die groep en zijn vaste plaats heen en
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weer. Zittend op die tak begint hij te zingen. Tenslotte komt hij niet meer
bij de groep terug; die is inmiddels toch al bijna ontbonden. Hij gaat een
''zingend tweegevecht'' aan met andere vinken en als hij wint, blijft hij
eigenaar van het territorium waarvan hij zelf de grenzen vaststelt. Hij lokt
een wijfje en als die de uitnodiging accepteert is de paarvorming gelukt.
Een winterkoning maakt een vijftal nesten. Deze zijn nog niet helemaal
af. Het wijfje zoekt er een uit en dat maken ze samen af. De andere
onafgemaakte nesten blijven ''speelnesten''.
Daar waar de territoria elkaar raken ontstaan de gemeenschappelijke
grenzen. In de buurt van die grenzen stijgt de agressie soms ten top,
zeker na de aankomst van het wijfje bij het mannetje.
De verdediging van het gebied is een heel gedoe. Het gebeurt door te
imponeren, gevechten te houden en achtervolgingen in te zetten. Voor
minder agressieve soorten is de zang al voldoende, zo niet, dan wordt er
een imponerende houding aan genomen. Dat dreigen gebeurt dan door
de veren op te zetten of bij sommige soorten de kuif. Helpt dat ook niet,
dan volgt er een gevecht met een achtervolging. Meestal is de indringer
de verliezer, want zo'n indringer wordt met een soort minderwaardigheidscomplex opgezadeld. Dat gebeurt overigens bij meerdere
diersoorten.
Dat vogels verschillend reageren,
zagen wij al bij de voedertafel. In
de verdediging van het territorium
is dat ook herkenbaar. We
hebben allemaal wel eens de
merels zien vechten en een
enkele keer zie je wel eens de
roodborst, die erg agressief kan
zijn.
De afmetingen van het territorium
kunnen erg verschillend zijn voor
diverse vogelsoorten. De huismus
bijvoorbeeld heeft een territorium
dat zo klein is dat het zich alleen maar tot het nest beperkt. Bij onze
zangvogels kun je ongeveer stellen: 20 meter vanaf het nest. De
winterkoning heeft behoefte aan iets meer dan een hectare oppervlakte
en roofvogels zoals torenvalk en buizerd hebben een uitgestrekt gebied
van ongeveer 5x5 km.
Gedragingen van dieren ontstaan niet zomaar. De afbakening van een
gebied heeft dan ook diverse functies. Het eerste doel is te zorgen voor
een rustig gebied; daar waar de voortplanting enigzins afgezonderd kan
plaats vinden, want dat komt de vogelsoort ten goede.
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Een tweede is uiteraard de voeding: een broedsel kan pas goed worden
als er in voldoende mate voedsel is te vinden. Het territorium is dus een
van de eerste levensbehoeften.
Naast deze meest voorkomende vormen van territoria zijn er ook nog
andere vormen. Want hoe zit het met de vogels, die nog al sociaal van
aard zijn? Vogels die enerzijds die agressiviteit bezitten die verbonden is
aan het bezit van een territorium en die anderzijds een groepsgeest
hebben die hen naar elkaar toe drijft. Het compromis bestaat voor hen in
de vestiging van kleine territoria binnen de kolonie. Denk maar eens aan
broedkolonies met meeuwen. Hun eigen territorium blijft beperkt tot de
directe omgeving van het nest. Dat nest wordt niet alleen verdedigd
tegen indringers, die tot een andere soort behoren, maar ook tegen
soortgenoten, die in een andere kolonie thuis horen. Roeken lossen dat
probleem op een andere manier op. Zij hebben een gemeenschappelijk
territorium, dat verdedigd wordt door de kolonie.
Veel van hetgeen hier beschreven is, is herkenbaar na geduldig wachten
en kijken. Trouwens, we weten allemaal wel, dat alle gele krokussen stuk
gebeten worden in het voorjaar en de blauwe niet. Er wordt wel gezegd,
dat de merels de gele krokussen te ''indringerig'' vinden in hun
territorium. Het geel van de krokus heeft veel overeenkomst met de gele
snavel van een ander mannetjesmerel, dus ''weg er mee''.
PS: iedere denkbare vergelijking met mensen berust op toeval.
Werkgroep Vogels
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LANDSCHAP ROND WATERVAL (DEEL 6b)
Bandkeramiek: de eerste landbouwers in onze omgeving (5300 tot
5000 voor Chr.)
Inleiding
In het eerste deel (Deel 6a) wordt ingegaan op de verspreiding van
de Bandkeramiek door Europa en de vindplaatsen binnen ZuidLimburg. Beschreven wordt waarom deze landbouwers ZuidLimburg zo aantrekkelijk vonden. Ook is het landschap beschreven
dat ze toendertijd aantroffen en dat ze diepgaand veranderden.
Hieronder wordt dieper ingegaan op de manier van landbouw
bedrijven, wonen en manier van leven, voor zover we dat uit
archeologische vondsten kunnen reconstrueren.

Landbouw van de Bandkeramiek
Voor het bedrijven van de landbouw dienden de Bandkeramiekers eerst
een stuk bos te rooien, waarmee ze tevens hout voor hun woningen
verkregen en hout om mee te stoken. Volgens de laatste inzichten
hebben ze landbouw bedreven zonder braakligging. Dit hangt wellicht
samen met de samenstelling van de gronden, zoals zij die aantroffen.
We moeten niet vergeten dat het in die tijd ging om een bos, dat
gedurende eeuwen een vruchtbare laag humus had gevormd. Het
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bewerken van dat soort grond is gemakkelijker dan de sterk geërodeerde
lössgrond van nu.
Zij moesten deze grond met de hand bewerken, gebruik makend van
eenvoudige werktuigen als houten stokken en dissels (hakken). Toch zijn
ze erin geslaagd om met eenvoudige middelen voldoende te oogsten.
Het voedingspatroon wijzigde dan ook dramatisch. Men schat dat het
aandeel dat granen uitmaakt in de totale voeding ligt tussen 65% en
80%. Dit ligt al niet zo ver meer af van een puur vegetarisch dieet,
waarin ook af en toe een visje wordt verschalkt! Dit is des te
opmerkelijker aangezien men ook beschikte over relatief veel vlees in de
vorm van gedomesticeerd vee.
Zoals reeds gezegd bleef vuursteen ook in deze periode een onmisbaar
materiaal, waarvan nu nieuwe soorten werktuigen werden gemaakt die in
functie stonden van de nieuwe manier van leven en werken. Zo zijn er
bijvoorbeeld vuurstenen messen gevonden, die met 3 of 4 in een bot of
stok werden gezet in de vorm van een sikkel: een handig instrument bij
het oogsten. De eerste landbouwers gebruikten bij het ‘ploegen’ nietkerende methodes om de grond te bewerken, en lopen daarmee ver
voorop ten opzichte van de huidige bodembewerking! Dergelijke
methodes worden momenteel voorgeschreven om erosie tegen te gaan.
De dissels werden niet gemaakt van vuursteen, maar van andere
materialen, zoals amfiboliet of basalt. Beide materialen zijn niet te vinden
in de Nederlandse bodem,
noch in de nabijheid. Het eerst
materiaal komt uit Bohemen en
het tweede materiaal kan
dichterbij, bij Bonn, gehaald
zijn. Overigens is er nooit
afvalmateriaal aangetroffen in
Nederland, waardoor we ervan
uit moeten gaan dat het hier
gaat om geimporteerde kant en
klare produkten, een bewijs dat
er in die tijd al sprake was van
(ruil)handel.
Manier van leven
De nieuwe manier van leven van de Bandkeramiekers verschilde in
talloze opzichten van de oude manier. Die veranderingen betroffen
vrijwel alle aspecten van het leven: het wonen, de voedselvoorziening en
de voedselbereiding.
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Wonen
De bouwstijl van de Bandkeramiek komt ons in Limburg zeer vertrouwd
voor. Er werd een geraamte gemaakt van houten palen. De wanden
werden met vlechtwerk eerst geconstrueerd en dan dicht gesmeerd met
leem. Geschat wordt dat het ongeveer 2500 arbeidsuren kost om een
dergelijk huis te vervaardigen. Het zal zeker teamwerk zijn geweest,
maar blijkbaar kon men die tijd er aan besteden, dank zij de efficiëntere
voedselvoorziening.
Dit huis dienden als onderkomen voor het gezin, maar ook voor het vee,
waar een apart vertrek voor was gereserveerd. De levensduur was niet
erg lang, maar als het huis op was bouwde men in de buurt weer een
nieuw huis. De bandkeramische nederzettingen bestonden meestal uit
meerdere huizen, maar het aantal huizen bleef beperkt, meestal minder
dan 10.
Veestapel en landbouwproducten
Bandkeramiekers hielden al koeien, geiten, schapen en varkens, die
rondom het huis het bos weghielden en verder vlees en melk leverden.
Men verbouwde emmertarwe, eenkoorn, vlas, erwten, linzenwikke,
peulvruchten en later papaver. Vlas werd geteeld voor het lijnzaad, maar
ook voor zijn vezels.
Veel van de geïntroduceerde planten en dieren stammen af van de
oorspronkelijke landbouwers van het oosten. Aangetoond is dat in ieder
geval het rund en het varken zich nog met in Europa verblijvend wild
heeft kunnen vermengen. Het vee moest al scharrelend in de buurt van
de nederzetting gedurende het jaar aan de kost komen. De akkers
moeten gering van omvang zijn geweest, hetgeen o.a. afgeleid wordt
van de aanwezigheid van schaduwminnend onkruid tussen de oogst. Bij
grotere oppervlakten van akkers is er relatief minder schaduw.
Een Bandkeramisch dorp moet men zich voorstellen als een aantal
huizen met relatief nog veel hoge bomen in de nabijheid, waar een
aantal relatief kleine landbouwpercelen liggen en waar het vee
rondscharrelt. Akkers werden vermoedelijk vele jaren achtereen gebruikt.
Door de dicht bij elkaar liggende nederzettingen wordt rooien van bos
voor nieuwe akkergrond door brand niet waarschijnlijk geacht. Met welke
methode dit handwerk wel werd uitgevoerd is echter minder duidelijk.
Geschat wordt dat per huishouden 0,6 ha tot 2,3 ha ingezaaid werd. Dit
getal is erg veelzeggend als we bedenken hoeveel ha. de jager en
verzamelaar nodig had om in zijn levensonderhoud te voorzien!
Ook waren ze in staat om diepe waterputten te maken, maar die zijn in
Nederland nooit aangetroffen. Hier was men dus afhankelijk van water
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uit beken of rivieren of van bronnen. Al met al staan deze eerste
landbouwers al relatief dicht bij hun middeleeuwse opvolgers, wellicht
met dit verschil dat deze laatsten konden beschikken over ijzeren
voorwerpen om het land en de oogst te bewerken.
In diverse nederzettingen is keramiek gevonden afkomstig uit een en
dezelfde nederzetting. Hier is dus vermoedelijk sprake van specialisatie
en ruilhandel met andere nederzettingen in de buurt. Hier zien we ook
het begin van de moderne economie, waarbij producten, die de ene
groep in overvloed heeft (of heeft gemaakt) ruilt tegen goederen van een
andere groep. Alleen geld ontbreekt nog, daar moet nog ettelijke
duizenden jaren op worden gewacht.
Daarbij lijkt het erop dat er ook contacten zijn geweest met de hier
verblijvende jager/verzamelaars. Er zijn relatief veel aan Bandkeramiek
gelieerde vondsten op de zandgronden van Midden-Limburg gedaan.
Wellicht hebben de Bandkeramiekers deze gebieden gebruikt om het
vee te weiden en hebben ze daarbij de jager/verzamelaars ontmoet.
“Intermezzo:
In mijn jeugd (AA)
werd er in het
dorp Leveroy in
Midden-Limburg
een stenen bijl
(dissel) gevonden
door een agrarier
(dat heette toen
nog anders) op
een akker. Deze
bijl kwam terecht
bij de “Meister”,
mijn vader die
hoofdonderwijzer was in dat dorp. Deze bijl werd mijn eigendom, toen ik
in mijn jeugd belangstelling kreeg voor archeologie. Ik heb bijvoorbeeld
bij de Banen (Nederweert Eind) zelf stenen artefacten gezocht en
gevonden, die toegeschreven werden aan de Tjongercultuur, zo’n
10.000 jaar geleden. Ik heb de stenen bijl (zie foto) ook automatisch altijd
toegeschreven aan deze cultuur, totdat ik me in de Bandkeramiek ging
verdiepen. De Bandkeramiekers zijn de eerste mensen die geslepen
bijlen gingen gebruiken. Daarmee wordt de bijl ineens 3000 jaar jonger!
En misschien is deze bijl ooit in Midden-Limburg achtergelaten door de
Bandkeramiekers.”
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Veranderingen in het landschap onder invloed van de landbouw
Hiervoor is al vermeld dat deze landbouwers de eerste mensen waren
die het landschap naar hun hand zetten. Dat had grote gevolgen voor
het planten- en dierenrijk in onze omgeving.
Plantenwereld
Tot de komst van de Bandkeramiekers was een groot deel van de
plateau’s begroeid met gemengd lindenbos. Daar ontstaan nu open
plekken, waarin primitieve landbouw wordt bedreven, hetgeen zich ook
vertaalt in een toename van het aantal grassen, granen en kruiden. Jan
van Dingenen is in een eerdere bijdrage in de Haamsjeut uitgebreid
ingegaan op de veranderingen in de plantenwereld als gevolg van de
landbouw. Hier een korte samenvatting van zijn conclusies:
“De belangrijkste gewassen van onze bandkeramiekers waren
waarschijnlijk afstammelingen van de wilde grassen uit het MiddenOosten, die wij kennen als de granen eenkoorn en emmerkoorn. Dit zijn
allebei primitieve tarwesoorten of beter voorlopers van spelt en tarwe.
Ook uit het Midden-Oosten brachten ze peulvruchten mee: erwten en
linzen. Voor olie zorgden huttentut en vlas. In het kielzog van de
landbouw liften ook de “akkeronkruiden” mee. Bij de akkeronkruiden kan
weer onderscheid gemaakt worden tussen de “onkruiden van
hakvruchten” (planten die het moeten hebben van omgewoelde aarde)
en de “graanonkruiden” (meelifters in de oogst). Dat meeliften lukt alleen
als de cyclus van het onkruid hetzelfde is en de hoogte van de plant
overeenstemt met de granen. Voorbeelden van akkeronkruiden die de
boeren zelf meebrachten waren korenbloem, kamille, perzikkruid,
zwaluwtong, akkerboterbloem, bolderik en zwarte nachtschade. Tussen
de tarweachtige granen groeiden soms andere granen. Rogge was een
graan dat de boeren waarschijnlijk per ongeluk mee hadden gebracht uit
het Midden-Oosten.“
Tijdens een opgraving van een bandkeramische nederzetting in Beek (L)
werden de verkoolde zaden van vedergras (Stipa) aangetroffen, een
plant die gebruikt kan worden als dakbedekking, isolatie of matrasvulling,
en waarvan de zaden eetbaar zijn. Dit was wel al aangetoond in OostEuropa, maar nog niet in Zuid-Limburg.
Tot slot
Langzamerhand wordt het beeld van de Bandkeramiekers helderder,
maar veel blijft toch nog in nevelen gehuld. Zo weten we vrijwel niets van
de sociale structuur binnen de groepen. Het vestigen van permanente
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woningen en het bezit nemen van grond voor de akkerbouw heeft
ongetwijfeld gevolgen voor eigendomsrechten. Behoort het huis toe aan
een familie? En wie deed het werk? Iedereen hetzelfde werk of was er
sprake van specialisatie? Hoe werd verder omgegaan met de oogst?
Opslagplekken in bandkeramische dorpen lijken te suggereren dat er
sprake is van sociale lagen, omdat die plaatsen dicht bij de belangrijkste
woningen gesitueerd zijn. Bezit leidt zo tot macht, of is het macht leidt tot
bezit? Kortom, de bandkeramische cultuur lijkt in vele opzichten op een
moderne samenleving, met specifieke eigendomsrechten, machtsverdeling, taakverdeling tussen mannen en vrouwen en sociale ordening.
Ook over de oorzaken van het plotselinge verdwijnen van de cultuur,
volgens Kooijmans et al. rond 4900 v. C., bestaat geen duidelijkheid.
Waren de gronden uitgeput? Zijn de gronden door indringers in bezit
genomen? En welke zouden dat dan zijn? Voorlopig meer vragen dan
antwoorden. Zeker is wel dat de opvolgers deze manier van leven in
grote lijnen hebben voortgezet.
Ongetwijfeld zullen bandkeramiekers bij tijd en wijlen het gebied van de
Waterval hebben bezocht, getuige de vondsten van artefacten afkomstig
uit de tijd van de bandkeramiek. Een spannende gedachte en voor ons
reden genoeg om in het kader van deze serie over landschap uitgebreid
aandacht te schenken aan deze cultuur.
De Bandkeramiekers zijn de eerste die door forse ingrepen in hun
omgeving het landschap naar hun hand zette en onuitwisbare sporen
achter lieten. Zij zijn de trendsetters in deze, want in de daarop volgende
periode is de invloed van de
mens op zijn natuurlijke
omgeving alleen maar
toegenomen. Maar daarover een
volgende keer.
André Ament en Wim Derks
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EEN WINTERSTORM
Dit jaar was het met carnaval stormachtig, niet zozeer in de café’s
en zalen maar vooral in de buitenlucht. Een heuse
stormwaarschuwing waardoor nogal wat carnavalsoptochten
afgelast moesten worden. Tja, dat kan ook met carnaval gebeuren,
evenals in 1969 toen door een sneeuwtapijt van bijna een halve
meter, gevallen van zaterdag op zondag, alle carnavalsoptochten
werden afgelast. Ik ga niet verder uitweiden over die
carnavalsmisère maar over de schade die ‘monsieur le vent’ dit jaar
in onze contreien heeft aangericht.

Dat is op de eerste plaats in het Bunderbos ter hoogte van het gehucht
Kasen achter de manege van Meyers. Daar is in de hoge bosrand een
grote Amerikaanse eik omgewaaid. De boom zal rond de 100 jaar oud
zijn. Hij heeft aan de basis een doorsnee van twee meter. De boom ligt
(februari 2016) in volle glorie over het wandelpad dat naar het vroegere
uitzichtpunt leidt. Een geluk bij het ongeluk: in de directe nabijheid van
de gevloerde Amerikaan staat nog een ander exemplaar dat het
stormgeweld overleefd heeft.
In onze bomentuin is een Libocedrus omgewaaid. De boom stond in het
diepste gedeelte van het droogdal, helemaal beschut door de bomen van
het bos en de eigen tuin. Dat alles is niet tot bescherming van de boom
geweest; die is in volle lengte in een aanplant van rododendron terecht
gekomen. De Libocedrus is inheems in het westen van Noord Amerika
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(Californië) en is in West Europa in cultuur
sedert 1852. De boom levert in het
herkomstgebied waardevol hout op, welriekend
en duurzaam. Hij wordt in Nederland vaak
aangeplant als sierboom. Hij groeit uit in een
smalle, zuilvormige habitus. Bij oudere bomen
is de schors bruin, in platen afschilferend. Al
deze kwaliteiten ten spijt heeft de boom het niet
overleefd. Wel jammer, ook uit esthetisch
oogpunt want het omgewaaid exemplaar
vormde een mooie drie-eenheid met nog twee
andere cedrussen. Midden in het park bij
kasteel Vliek staat van deze soort een mooi
solitair exemplaar.
Het afvoeren van de Libocedrus was geen
sinecure. De boom heeft vele zware, kort op
elkaar staande naalden die heel langzaam en
moeizaam drogen, niet geschikt voor een fikkie. Dan wordt het ACTIE:
alles met de kruiwagen een stevige helling op tot boven rijden en
afvoeren naar het GFT-park. Een prima bewaarplek. Nadat de stam in
meer dan 40 stukken was
gezaagd volgden even
zovele ritten dezelfde weg
tot bij de houtvoorraad voor
komende winter. Nu nog
klieven, opstapelen en …
dan hebben we ons al heel
wat keren aan deze boom
gewarmd nog voordat de
winter begonnen is!
Bij de foto. De omgevallen
ceder heeft een breed
spoor nagelaten in de
rododendron-aanplant.

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
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.
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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

31

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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