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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het IVN-bestuur vergadert eenmaal per maand om de lopende zaken te
bespreken en uit kostenoverwegingen gebeurt dit op hetzelfde tijdstip als
waarop de vogelwerkgroep in D'n Haamsjeut bij elkaar komt. Elke
maand zien wij dan als bestuur dat er bij deze groep een goede opkomst
is, erg veel enthousiasme aanwezig is en dat het er collegiaal en gezellig
toegaat.
Kortom een voorbeeldige werkgroep, zonder de overige werkgroepen
tekort te doen, want die functioneren op hun eigen terrein ook uitstekend,
maar komen niet maandelijks bij het bestuur in de kijker. Alle
werkgroepen krijgen overigens de kans tijdens de algemene
ledenvergadering op 27 januari a.s. hun prestaties voor het voetlicht te
brengen.
Bij vogels denken we ook aan
Jos Smeets: van oudsher de
vogelman van IVN-Ulestraten.
Dat blijkt ook uit de vele stukken
die hij in D’n Haamsjeut
geschreven heeft over vogels
Voor de gemiddelde IVN-er is
wat minder duidelijk wie er
achter het samenstellen van ons
kwalitatief goede tijdschrift D’n
Haamsjeut zitten. Ook daarbij is
Jos vele jaren actief geweest.
Helaas heeft hij om gezondheidsredenen met deze
werkzaamheden moeten
stoppen. In de vorige Haamsjeut
heeft Jos al gemeld dat hij stopt
met deze activiteiten. Jos,
namens alle IVN-ers bedankt.
We komen hierop terug in de
ledenvergadering.
Komend voorjaar organiseert IVN-Ulestraten weer een laagdrempelige
natuurcursus bestaande uit 2 binnenlessen en 6 buitenlessen, zodat
het accent, net als afgelopen voorjaar, komt te liggen op het ‘beleven’
van de natuur zonder al te veel theorie. Deze formule heeft goed gewerkt
hetgeen ook gebleken is uit de reacties van de cursisten. Wij hopen dat
zich weer voldoende mensen aanmelden die iets meer willen weten van
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de natuur, maar vooral hoe je beter naar de natuur kunt kijken, horen,
voelen, herkennen, enz., kortom leren de natuur op een hoger niveau te
beleven! Zie elders in deze Haamsjeut voor meer informatie.
Een van de vele activiteiten van IVN is “De Nacht van de Nacht”, waarbij
aandacht gevraagd wordt voor onnodige verlichting en lichtverontreiniging. Vorig jaar en ook weer dit jaar waren er meer dan 60
deelnemers. We gaan proberen of de Gemeente Meerssen volgend jaar
uitgebreider mee wil werken door meer verlichting te doven op die
laatste zaterdag van oktober.
Nieuwe leden
Het bestuur heet onze nieuwe leden van harte welkom en wenst hun een
leerzame tijd toe bij IVN-Ulestraten:
Jan de Veen
Schimmert
Lisette Siebers Ulestraten
en de jeugdleden:
Sterre Steins,
Anne en Elle Meessen en
Charlotte Gorissen; allen uit Schimmert.
Wim en Wim
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN-ULESTRATEN
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op Woensdag 27 januari 2016 om 19.30 uur
in ons verenigingslokaal.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op
28 januari 2015. Deze notulen staan vermeld in de lenteHaamsjeut 2015 (blz. 4, 5, 6 en 7)

3.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden dienen Wim Derks en Wil
Dohmen hun plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Alleen
Wim Derks stelt zich herkiesbaar.
Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten
ter verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door
tenminste 5 IVN leden en een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat voorhanden is.

4.

Presentatie van het jaarverslag 2015 door de voorzitter.

5.

Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
coördinatoren.

6.

Financieel verslag 2015
Het financieel verslag wordt door de penningmeester geprojecteerd
en nader toegelicht. Degenen die een schriftelijk exemplaar van het
verslag willen hebben kunnen dit via de penningmeester verkrijgen.
Vaststelling contributie voor het jaar 2017.

7.

Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw
kascontrolecommissielid.
Zittende leden zijn: René Derhaag, Lies Kleintjens en Frans
Passier.
Aftredend volgens rooster is René Derhaag.

8.

Mededelingen van algemene aard.

9.

Huldiging van de jubilarissen. Er zijn in 2016 géén jubilarissen.
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10.

Rondvraag.

11.

Einde officiële gedeelte

Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ulestraten, december 2015
Namens het bestuur,
Wim Ghijsen
Secretaris
Email: ivn.ulestraten@gmail.com

Dagbloempje
Vreuger boewde ze op eedere hook ’n kapèl en noe ’n insektehotel.
Riekie Notten-Houben
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JOS SMEETS
In de vorige D’n Haamsjeut meldde Jos dat hij om gezondheidsredenen
moest stoppen als redacteur van ons blad. Helaas, jammer voor de
redactie, jammer voor de lezers, maar vooral voor hem natuurlijk.
Wij, André en ik, gaan het dan voorlopig maar met z’n tweeën proberen.
Maar een klein woordje willen ik nog wel wijden aan de jarenlange
samenwerking, want Jos had mij ook verrast met zijn vertrek. Natuurlijk,
ik weet al lang dat het niet goed met hem gaat, maar waarschijnlijk door
zijn geweldig optimisme en de kracht die hij nog uitstraalt, had ik
blijkbaar niet in de gaten hoeveel moeite alles hem kost.
Dus nu een Haamsjeut zonder Jos? Dat moet heel, heel lang geleden
zijn geweest. Als het al ooit gebeurd is. En misschien duurt het nog wel
even. Want wij besloten om het eerste artikel dat Jos ooit voor D’n
Haamsjeut schreef nog een keer op te nemen. Niet alleen omdat dit het
eerste was, maar ook omdat het een leuk verhaal is. En zie: niet alleen
de redactie vindt dat Jos wat te vertellen heeft. Ook de vogelwerkgroep
wil Jos blijven lezen en nu gaan ze de oude artikelen van hem ‘recyclen’
en bijwerken waar nodig!
Geweldig idee en het eerste
zo-goed-als-nieuw artikel
staat in dit nummer! We zijn
Jos nog niet kwijt, houwen
zo Jos!
Jan van Dingenen

8

MUSSENTAAL
Dit artikel is een eerste stap van de Werkgroep Vogels om iets op
papier te zetten. Het is goed daarbij uit te gaan van het bekende.
Wat is het bekende? Welnu, in onze omgeving mag je verwachten
dat men een veel voorkomende vogel als de mus wel zal herkennen.
Daarover gaat dan ook het volgende artikel.
De huismus, zoals de officiële benaming is, herkent iedereen. Een nogal
bonte vogel: donkergrijze kruin, kastanjebruine nek, zwarte keel en
witachtige wangen bij het mannetje, terwijl het vrouwtje geen zwarte keel
heeft, van boven dofbruin is en van onderen nogal vuilwit.
De grootte (lengte van de punt van de snavel tot aan het staarteinde) is
14,5 cm.
Jonge mussen hebben een verenkleed dat grote overeenkomst vertoont
met dat van het vrouwtje.
Verwissel de huismus niet met de ringmus, die een zwarte wangvlek en
een chocoladebruine kruin heeft. De ringmus is trouwens niet zo’n
algemene vogel als de huismus. Men schat de verhouding wel eens op 1
op 10.
De Latijnse benaming (passer = mus, domesticus = het huis behorend)
geeft al veel aan van de biotoop, d.w.z. de natuurlijke woonplaats. Daar
waar mensen gaan wonen, verschijnt de huismus. Het is een echte
zaadeter (zaadeters hebben een korte en dikke snavel), maar
broodkruimels en soortgelijke gerechten worden ook vlug verorberd.
Aangezien er nogal wat plaatsen als biotoop voor de huismus kunnen
fungeren, is het goed te begrijpen waarom deze vogel op zoveel
plaatsen terug te vinden is; ook buiten onze grenzen en zelfs buiten
Europa.
In Nederland is het de enige vogel die onvoorwaardelijk onbeschermd is,
voor onbepaalde tijd in het hele land.
Iets anders, wat ons direct opvalt, is het gedrag van de huismus. Je ziet
ze allereerst steeds weer voorthippend: in korte sprongetjes met beide
pootjes tegelijk. Ook wel in grote zwermen onder oorverdovend lawaai in
een heg, ruziënd om een of ander lekker hapje. Voortdurend praatziek
met allerlei tjilpende en kwetterende geluiden en soms een beetje
monotoon tjilpend op een dakrand.
De huismus behoort tot de familie van de Wevervogels, waarvan
sommige leden beroemd zijn om hun fraaie gevlochten nesten. De
nesten van de huismus kun je vinden in holten van allerlei soort: holen
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en gaten van gebouwen, in klimop, hooibergen, onder dakpannen en
soms in nesten van huiszwaluwen. Men vindt ook wel eens een
vrijstaand nest in struiken en bomen.
Het nest lijkt meestal nogal slordig: grof, uit strohalmen, papiersnippers,
wol etc. Mussennesten zijn steeds te herkennen aan de bekleding van
het nest, nl. veertjes. Het nest is groot en kunstig gebouwd, het is van
een dak voorzien en heeft een ingang aan de hoge zijkant (3/4 kogel).
Er komt een legsel in van 5-6 eieren, welke nogal eens verschillen van
kleur : wit, blauwwit of lichtgrijze grondkleur met grijze tot bruine vlekjes.
De grootte is 22,5 x 15,7 mm. Een gewicht van welgeteld (of beter
gezegd: welgewogen) 3 gram.
Na 13 dagen komen de jongen naakt uit het ei. Hun ogen blijven nog 3
dagen gesloten. Ze verlaten na 15 – 16 dagen het nest. Meestal kan
men rekenen op drie broedsels per jaar, soms zelfs vier (april augustus).
De huismus is een
standvogel en blijft ook
praktisch het hele jaar
in de omgeving van het
nest; in kleine aantallen
neemt deze vogel ook
wel deel aan de
bekende vogeltrek.
We stoppen hiermee. Er is nog wel wat meer te vertellen over de
huismus, maar het lijkt ons voorlopig wel genoeg om even stil te staan bij
dit vogeltje waarvan we meestal onbewust denken: “Oh, het is maar een
mus”.
Werkgroep vogels.
Bovenstaand artikel stond in de allereerste D’n Haamsjeut, die begin
1981 uitkwam. IVN Ulestraten was in 1980 opgericht en had, volgens
diezelfde Haamsjeut, al flink wat activiteiten georganiseerd in dat jaar. Er
was al een aantal werkgroepen, waaronder de werkgroep vogels en van
die werkgroep was Jos Smeets de coördinator. Binnen een jaar was er
dus ook een verenigingsblad en in het eerste nummer stond onder
andere bovenstaand artikel. Het artikel is heel bescheiden ondertekend
door de “Werkgroep vogels”, maar de hand van de coördinator is
duidelijk te herkennen: Jos Smeets. Het eerste artikel van een lange rij.
Jan van Dingenen
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Wat deed IVN-Ulestraten nog extra in het afgelopen
kwartaal?
Behalve de gebruikelijke activiteiten die IVN-Ulestraten normaliter
uitvoert hebben we nog een aantal extra zaken gerealiseerd:
In de Kwallef staat aan de oostzijde een oude (historische) muur. Om
deze muur voor verder verval te behoeden moest deze opnieuw worden
gevoegd en wel met een aangepast voegsel volgens de richtlijnen van
Monumentenzorg. Maar eerst moest het oude voegsel worden
verwijderd. Gezien de voegen in de loop van de tijd aanmerkelijk waren
aangetast gebeurde dit verwijderen handmatig met hamer en beiteltje,
hetgeen natuurlijk erg arbeidsintensief was. Nadat de voegen waren
uitgekrabd werden deze door de eigenaar Paul Curfs en Henk Urlings
weer vakkundig gevuld. Het eindresultaat mag er dan ook zijn! Periode
juli t/m november 2016

Bosrandbeheer toegepast op 13 oktober aan beide zijden van de weg
die loopt vanaf de twee mergelpilaren in Humcoven richting
Wijngaardsberg. Met name stond daar veel braam en acacia, beide
beruchte woekeraars. Voorlopig zullen we ook nog veel last hebben van
brandnetels, maar door de verschraling (we voeren namelijk het maaisel
af) zullen de brandnetels in de toekomst minder worden.
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Onderhoud op 20 oktober aan de bosrand (zoomvegetatie) bij de Klein
Berghemmerweg en aan het daar vlakbij lopend voetpad. Ook hier veel
hoog opgaande acacia
weggemaaid en de
daar in de buurt
aangeplante sequoia’s
van bramen en brandnetels verlost. In de
nabijheid van deze
plek een tiental
prachtige Gewimperde
aardsterren (paddenstoelen) ontdekt.
Vijf hoogstam-fruitbomen geplant op 14 november in het natuurterrein
Biesenberg i.s.m. met gemeente Meerssen, de Stichting Ondernemend
Bloesemlint en Buitengoed Geul & Maas. De stichting Ondernemend
Bloesemlint wil in Zuid-Limburg hoogstambomen aanplanten om deze
regio o.a. in het voorjaar aantrekkelijker te maken, vandaar ook de naam
Bloesemlint. Maar het moet ook commercieel voor de plaatselijke
ondernemers iets bijdragen.
Overleg met gemeente Meerssen m.b.t. de uitdunning van de aanplant
op het natuurterrein van de Biesenberg (20 nov 2016). De uitdunning is
nodig omdat in eerste aanleg altijd teveel bomen en struiken worden
geplant om ongewenste onderbegroeiing te voorkomen. Ook gaan we
hier doen aan bosrandbeheer om een geleidelijke overgang te krijgen
vanaf de rand naar centrum bos. Op deze overgang is de meeste
biodiversiteit aanwezig. Deze uitdunning wordt een van onze
winteractiviteiten.

Wim Ghijsen secr.
Foto’s:
Fred Erkenbosch

13

Natuurcursus IVN-Ulestraten voorjaar 2016
IVN-Ulestraten organiseert in het voorjaar van 2016 een laagdrempelige
gevarieerde cursus over de natuur en het landschap. Enige voorkennis
over de onderwerpen, die in de cursus aan de orde komen, is dan ook
niet vereist. De cursus bestaat uit 2 binnenlessen als voorbereiding op
de 6 buitenlessen in de vorm van excursies. Het accent van de cursus
ligt daardoor vooral op het beleven van de natuur en het landschap in de
praktijk. Laat u verrassen door de bijzondere natuur in onze omgeving.
- De 2 binnenlessen zijn op woensdagavond 24 februari en 20 april van
19.30 tot 21.30 uur.
- De 6 excursies zijn op zaterdagmorgen van 9.30 tot circa 12.00 uur
- op 3 maart (bevers),
- 19 maart (Watervalderbeek),
- 2 april (hellingbos),
- 23 april (landschap),
- 14 mei ( RivierPark Maasvallei in Geulle),
- 28 mei (Groeve ‘t Rooth).
Deelnamekosten zijn: €25 voor IVN-leden/donateurs of €30 voor nietleden/donateurs.
Aanmelden via ivn.ulestraten@gmail.com of via tel 043-364 49 76 (Wim
Ghijsen)
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Landschap rond Waterval (Deel 5)
Na de laatste ijstijd tot de landbouw
Inleiding
Toen ongeveer 10.000 jaar voor Christus de laatste ijstijd ten einde
liep had de bodem rond Waterval ongeveer het reliëf zoals dat nu
aanwezig is: plateaus met löss bedekt, door water uitgesleten
dalen, hellingen met Maasgrind en zeezand aan de oppervlakte en
op een aantal plaatsen in de dalen bronnen. De moderne mens liep
er rond als jager-verzamelaar. Dit alles is beschreven in de
voorgaande delen over het landschap rond Waterval. (Zie overzicht
op einde van dit stuk.) Nu beschrijven we de periode na de laatste
ijstijd tot de mens hier met landbouw begon, zo’n 5.300 jaar voor
Christus.

Klimaat
Op het einde van de laatste ijstijd is de belangrijkste verandering voor
het landschap rond Waterval de stijging van de temperatuur. De
temperatuur stijgt in de beschouwde periode (10.000 tot 5.300 voor
Christus) van ongeveer 8 graden onder het huidige niveau naar
ongeveer 2 graden daarboven. (Zie Deel 3 Klimaat.) Landijs vermindert
en de zeespiegel stijgt. De Noordzee stond droog en loopt geleidelijk vol.
Dit heeft ook tot gevolg dat het grondwater elders in Nederland stijgt, met
als gevolg bijvoorbeeld dat er op de grens van het huidige Limburg en
Brabant grote veengebieden ontstaan. In het reeds gevormde ZuidLimburg zal deze stijging van het grondwater minder effect hebben
gehad. Hierna wordt aangegeven dat de stijging van de temperatuur
grote invloed heeft op de aanwezigheid van planten en dieren.
In geologische termen begon 10.000 jaar voor Christus het Holoceen. Dit
tijdvak betreft een tussen-ijstijd, die tot heden door loopt. Bij het begin
van dit tijdvak heeft de bodem rond Waterval zijn huidige vormen, maar
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de bodem van west en noord Nederland moet dan nog gevormd worden.
Duinen van zeezand, veenvorming en erosiemateriaal aangevoerd door
de rivieren vormt een bodem waarop de Randstad nu kan bestaan. Het
erosiemateriaal komt onder andere van de omgeving van Waterval.

Planten en dieren
In de laatste ijstijd was het landschap rond Waterval bedekt met een
grasvlakte met en hier en daar bos. Dit wordt wel de mammoetsteppe
genoemd. Dit was ook het geval in het droogstaande Noordzeegebied.
Botten die vissers nu op de bodem van de Noordzee vinden zijn onder
andere van mammoeten, paarden, wolharige neushoorns, muskusossen,
steppenwisenten, hertachtigen, grottenberen, grottenleeuwen,
sabeltandkatten en wolven. Veel van deze grote diersoorten stierven uit
bij het warmer worden van het klimaat. De verandering van de
begroeiing, minder gras en meer bos, is waarschijnlijk de belangrijkste
oorzaak van het uitsterven. Mogelijk heeft echter ook de bejaging door
de mens daaraan bijgedragen. Direct aan het einde van de laatste ijstijd
was de invloed van de mens overigens nog niet zo groot, omdat er
weinig mensen waren. Later nam de invloed van het groeiend aantal
mensen toe, zeker met de komst van landbouw.
Met het warmer worden van het klimaat komen vanuit het zuiden de
planten en dieren die nu in onze omgeving passen. De hoeveelheid bos
nam toe, maar zeer waarschijnlijk waren er onder invloed van begrazing
ook open stukken. Dus ook voordat de mens met landbouw begon was
er in de omgeving van Waterval waarschijnlijk een gevarieerde
begroeiing en niet alleen bos. Wat bomen betreft kwamen eerst dennen
en berken. Zo’n duizend jaar later komen eik, els, hazelaar en iep sterk
op en worden de bossen diverser van samenstelling. Tegelijkertijd
verliezen den en berk terrein. Everzwijn, ree en vos, liepen in de bossen
rond, maar ook bruine beer, edelhert, eland, oeros en wolf - dieren die
grote uitstervingsgolf van het einde van de laatste ijstijd hadden
overleefd - voelden zich hier thuis.
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De mens
Op het einde van de laatste ijstijd was de Neanderthaler uitgestorven en
verbleef hier de moderne mens als jager-verzamelaar. Over het
algemeen bleef men dezelfde soort werktuigen vervaardigen, maar
opvallend is wel dat de werktuigen kleiner werden. Kwam dit doordat het
grote wild was uitgestorven en alleen op kleiner wild kon worden
gejaagd? Of was het materiaal schaarser geworden? Vermoedelijk is de
belangrijkste reden dat men meer specifieke gereedschappen nodig had
voor allerlei werkzaamheden, zoals jacht, vervaardigen van kleren,
voedselbereiding etc.
Met de komst van meer
soorten planten en dieren
nam ook het aantal
beschikbare
voedselbronnen toe. Zo
kwamen naast vlees ook
vruchten, noten en eetbare
planten beschikbaar. Uit
onderzoek van andere
vindplaatsen uit deze
periode komt een zeer
gevarieerd eetpatroon naar
voren. Er werd jacht
gemaakt op allerlei soorten
wild, zoals zoogdieren,
vissen en (water)vogels.
Deze jacht leverde ook kostbare materialen op als huiden en pelzen.
Ook allerlei planten stonden op het menu zoals hazelnoten, waternoot,
wilde appel, eikel, eenstijlige meidoorn, rode kornoelje, rozenbottel en
knolletjes van speenkruid. Niet direct planten, die wij als eetbaar
beschouwen, maar deze vroege mens was waarschijnlijk niet in de
positie om al te kieskeurig te zijn!
Archeologen noemen deze periode het Mesolithicum ofwel Midden
Steentijd. De vondsten van stenen werktuigen liggen niet diep onder löss
zoals van eerdere perioden, toen nog löss aangewaaid kwam. De
aanwezigheid van mensen in de Midden-Steentijd in de omgeving van
Waterval is onder andere aangetoond op het zuidelijke gedeelte van de
Wijngaardsberg, ten zuiden en ten noorden van de Raarslakweg en in
het Berghemmerveld. Jim Pepels beschrijft in zijn boek “Prehistorische
en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten, gemeente Meerssen“
(2009) op pagina 18 en 19 vondsten van die plaatsen.
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De mens leidde een nomadisch bestaan en verplaatste zich door het jaar
heen naar de meest aantrekkelijke plaats, afhankelijk bijvoorbeeld van
het voedselaanbod op dat moment in het jaar. Andere bewijzen voor het
nomadisch bestaan is de herkomst van het materiaal waar de werktuigen
van zijn gemaakt. Zo werden er relatief veel bewerkte Maaskeitjes
aangetroffen. Die kunnen afkomstig zijn van de plaatselijk dagzomende
grindlagen. In deel 2b van deze reeks artikelen hebben we gewezen op
de aanwezigheid van grindlagen, ongeveer 1 miljoen jaar geleden
afgezet. Deze mens zal dankbaar gebruik hebben gemaakt van de
aanwezige keitjes, zonder enig besef hoe die keitjes op die plaats terecht
zijn gekomen! Ander gebruikt materiaal is zeker afkomstig van elders. Dit
geldt zeker voor de werktuigen vervaardigd van kwartsiet, dat slechts op
een bepaalde plek in de buurt van het Belgische Tienen gewonnen kan
worden. De randen van het plateau met uitzicht op het dal waren
geschikte uitzichtpunten om prooidieren op te sporen. In de omgeving
van Waterval zijn dan ook juist op dergelijke plaatsen (resten van)
stenen werktuigen gevonden.
De mens had waarschijnlijk weinig
of geen invloed op landschap
enerzijds door het geringe aantal
maar vooral ook omdat die nog
geen landbouw bedreef.
Misschien moeten we een
kanttekening maken voor het
gebruik van vuur. Er zijn elders in
Europa aanwijzingen dat de
vroege mens gebruik maakte van
vuur bij het jagen op groot wild. Maar men gaat er toch van uit dat de
eerste landbouwers in onze streken, ongeveer 5000 jaar voor Chr., hier
een bosgebied aantroffen. Het volgende deel over het landschap rond
Waterval begint met de introductie van de landbouw in deze omgeving
en zal laten zien wat de gevolgen daarvan zijn voor het landschap.
Met dank aan Jim Pepels, die ons de foto’s heeft gestuurd van zijn
vondsten.

Wim Derks en André Ament
De voorafgaande delen van Landschap rond Waterval zijn te vinden op
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten/archief/clubblad-dn-haamsjeut:
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DE KWALLEF VAN MIENE PAP
Iedere keer bij het doornemen van ons lijfblad ‘D’n Haamsjeut’ kom ik
Miene Kwallef tegen. De woordkeus is geweldig. Je moet enig taalgevoel
hebben om te weten dat het woord afgeleid is van koolhof, kennis die
niet bij iedereen aanwezig is of blijkt te zijn als je naar de herkomst van
het woord vraagt. In mijn werkzame tijd bij de gemeente Maastricht liet ik
het woord wel eens achteloos, maar ook een beetje ondeugend, uit mijn
mond komen met steevast als reactie: ‘Boe höbs’diech ‘t euver?’ Om het
voor mijn omgeving wat gemakkelijker te maken gebruikte ik dan het
begrip ‘moostem’, een ander woord voor tuin dat met name in Geulle en
verder door in de Maasstreek richting Elsloo en Stein gebruikt wordt. Op
een gegeven moment ben ik toch maar opgehouden met het uitdelen
van taalkundige prikkels. Overigens is het wonderlijk hoe die ‘taallijnen’
van het Limburgs dialect verlopen en hoe de door de Maas uitgeslepen
helling tussen Bunde en Meerssen bepalend is voor een bepaald
Limburgs woordgebruik. In Geulle beneden, gelegen aan de voet van de
Maashelling, wordt in de ‘moostem’ gewerkt, terwijl 60 meter hoger op
het niveau van Moorveld en verder door richting Ulestraten en Meerssen
in de ‘kwallef’ gewerkt wordt!
Dit artikel gaat ook over een ‘kwallef’. Maar deze keer niet over die goed
verzorgde, kleurrijke tuin van het IVN in Ulestraten tegenover kasteel
Vliek maar over ‘de kwallef van miene pap’. De herinnering daaraan gaat
ver terug in de tijd. Mijn vader, zoon uit het gezin Notten-Notermans
boven aan de Schonen Steynweg vlak bij de vroegere Rijksweg, had
vanuit de jaren dertig -naar de opvattingen van die tijd- ook een tuin in
beheer in het toen nog uitgestrekte en maagdelijke akkerland tussen
Moorveld en Ulestraten. In geen velden of wegen een vliegtuig te
bekennen. Het is tegen het eind van de oorlog als we op een
zondagmiddag onder aanvoering van mijn vader vanaf ons huis aan de
Schonen Steynweg aan de wandel gaan richting de ‘kwallef van miene
pap’. We steken de oude Rijksweg (de baan) over en lopen via het
fietspad aan de andere kant van de weg richting Beek. Die fietspaden
bestonden uit aaneengeregen vakken van beton met tussen de naden
een snoer van vloeibaar bitumen. Over de rijbaan mocht niet gelopen
worden; dus kiezen de burgers bij hun zondagse middagwandeling voor
het rijwielpad. We passeren achtereenvolgens café Schoonen Steyn,
gelegen bij het begin van de Schaapsweg richting Ulestraten. In het café
zijn nog geen bezoekers. Die komen pas in de avonduren als er gekaart
gaat worden (kwajongen). Vervolgens komen we voorbij de boerderij van
Sjo Ramaekers (thans is daar gevestigd het bedrijf Enter Force). Nog
wat verder door passeren we de laatste bebouwing: het is huize Paulina
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waarin gevestigd de bloemen- en plantenkwekerij van Chris Kemkes.
Het is een rustige zondagmiddag. Op de rijksweg is géén autoverkeer.
Nog enkele boomgaarden en voor ons ligt een eindeloos groot
aaneengesloten landbouwgebied dat zich uitstrekt tot Beek en Geverik.
Het eerste deel van dat landbouwareaal is verkaveld in kleine percelen.
En één daarvan is in gebruik als tuin. Het is de ‘kwallef van miene pap’,
gelegen op twintig meter afstand van het rijwielpad. Qua oppervlak schat
ik: 5 bij 10 meter. Wat er in de tuin van mijn vader stond? Ik zou het niet
meer weten. Maar de tuin moet ‘bezoekwaardig’ geweest zijn want
anders zou mijn vader met het hele gezin niet zo’n lange wandeling
gemaakt hebben met het risico van een schrobbering als de tuin er niet
goed verzorgd bij gelegen zou hebben.
Het bijzondere van mijn vaders tuin is dat hij gelegen was, precies op de
plek, waar enkele maanden later vanaf oktober 1944 in rap tempo het
vliegveld wordt aangelegd als logistieke bijdrage ten behoeve van het
Ardennenoffensief. De verkeerstoren wordt gebouwd precies op de plek
waar al die jaren de tuin van mijn vader heeft gelegen. Vanaf dat
moment is het einde oefening voor ‘de kwallef van miene pap’. En waar
eens de spruitjes groeiden daar hoor je sedertdien alleen nog maar:
rogers, that is copied wel, clear to land!
paulnotten@hetnet.nl

Deze foto is gemaakt bij de officiële opening van Vliegveld Beek op 29
september 1945. Op de foto staan twee regeringstoestellen.
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Bovenstaande foto is afkomstig van de Heemkunde Vereniging uit
Geulle. Het is een plaatje vol met geschiedenis. Wat we zien zijn enkele
Amerikaanse bommenwerpers die op het prilste platform staan van wat
later (oktober/november 1944) vliegveld Zuid Limburg zou worden en
wat nu Maastricht-Aachen Airport is. Op te foto zien we het primitieve
platform waarop die vliegtuigen staan. De foto is gemaakt vanaf de
overkant van de Rijksweg. De foto laat mooi de oude 'baan' zien waar nu
de A2 loopt. Op de plaats van het rechter vliegtuig is korte tijd later de
verkeerstoren gebouwd. Vanaf het vliegtuig links op de foto ligt
momenteel de aankomst- en vertrekhal van het vliegveld. Langs de kant
van de weg staan en lopen mensen die duidelijk in ´opperste verbazing´
de nieuwe ontwikkeling in het akkerland gade slaan. Achter de
vliegtuigen is nog het uitgestrekte akkerland te zien. Rechts op de foto
een mijnheer met zijn rijwiel op het vroegere rijwielpad, destijds bestaand
uit schots en scheef door elkaar heen liggende betonplaten als gevolg
van de tanks die ons enkele weken voordien bevrijd hadden en bij die
actie de rijwielpaden op veel plaatsen vermorzeld hebben.
Paul Notten
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Beste lezers van D’n Haamsjeut
Zoals jullie ongetwijfeld in het vorige nummer hebben gezien en
elders in dit nummer ook nog kunnen lezen, heeft Jos Smeets om
gezondheidsredenen moeten besluiten om niet langer artikelen te
schrijven in D’n Haamsjeut. Daarmee zou een eind komen aan een
lange reeks over vogelwetenswaardigheden. Dit waren zonder meer
verhalen geschreven vanuit een grote deskundigheid, die gretig
werden gelezen.
Aangezien ik dit persoonlijk heel erg vind heb ik namens de Werkgroep
Vogels contact met Jos gezocht om na te gaan hoe we hier een vervolg
aan kunnen geven. Samen hebben we besloten om de ‘oude’ verhalen
van Jos als uitgangspunt te nemen voor een vervolg-serie over vogels
en deze te actualiseren met behulp van nieuwe inzichten uit het
vakgebied. Zo kan ook de ‘jongere generatie‘ kennis maken met zijn
publicaties.
Onze eerste publicatie (van zijn hand) is “Wintervoedering rond huis en
tuin” uit 1981. Dit artikel heeft nog niet ingeboet aan actualiteit, ondanks
het feit dat het dus al bijna 35 jaar oud is, en wordt hieronder integraal
afgedrukt, met slechts enkele kleine veranderingen.
Werkgroep Vogels
Bert Merk, coördinator
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WINTERVOEDERING ROND HUIS EN TUIN
De winter is in aantocht. Aan alles is te zien, dat de dieren om ons
heen wat meer moeite moeten doen om aan voedsel te komen. We
gaan in dit artikel wat dieper in op de wintervoedering van vogels
rond huis en tuin.
Waarom wintervoedering?
Bij de lage temperatuur buiten en relatief hoge temperatuur van het
lichaam van de vogel, namelijk 40 °C. zal er nogal wat verbranding in het
vogellichaam nodig zijn. De vogel zal dus ook meer voedsel moeten
verzamelen, om te voorkomen dat zijn lichaam niet volledig uitgeteerd
wordt. Een mees bijvoorbeeld verliest bij een strenge vorst (-10° C.)
gedurende één nacht al 10% van zijn lichaamsgewicht. De vogel zal dus
meer tijd moeten investeren in het foerageren, maar aangezien de
daglengte nogal kort is, wordt de zaak problematisch.
Uiteraard, net als bij het gebruik van nestkasten, doet zich weer de vraag
voor: hoe zit het dan met natuurlijke selectie? Vroeger was er toch ook
geen wintervoedering? Nee, maar er stond wel meer onkruid, dat boven
de sneeuw uitstak; ook stonden er veel meer bes-dragende struiken,
denk maar aan alle meidoornhagen. En zou door de strenge winter het
bestand een klap hebben gekregen, dan was er nog altijd behoorlijke
nestgelegenheid om dat in een paar broedseizoenen op te vangen.
Daarnaast mag men toch ook
wel van een educatieve waarde
spreken; wintervoedering brengt
de mens wat dichter bij de
natuur.
Wanneer moet men beginnen
met voederen?
Het is duidelijk dat men de
vogels in de vrije natuur niet
moet verwennen. Een vogel
moet nog altijd in staat zijn z'n
eigen kostje bij elkaar te
scharrelen. Wintervoedering doet men in noodgevallen, wanneer ijzel en
sneeuw het de vogel onmogelijk maken om voedsel te vinden. Bij lagere
temperaturen kunt u ook vetbollen, vetblokken, ongebrande pinda's of
een pot vogelpindakaas met meelwormen, bosvruchten en zaden
ophangen, verkrijgbaar bij dierenzaken, tuincentra of supermarkt.
Vetbollen en pinda’s kunnen in het voorjaar dan ook beter van het menu
worden geschrapt. Ook omdat vet door de oplopende temperatuur ranzig
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wordt. Het is af te raden nog hele pinda’s te voeren. Als jonge vogels
hiermee gevoerd worden kunnen ze stikken. Jarenlang werd
geadviseerd om vogels in het voorjaar niet bij te voeren. De reden is dat
jonge vogels veel zaden en noten niet goed kunnen verteren. Het blijkt
echter geen kwaad te kunnen. De oudere vogels doen zich te goed aan
de moeilijk verteerbare zaden en noten, terwijl ze hun jongen voeden
met insecten, wormen en rupsen: een bron van eiwitten.
Kalk zit in veel natuurlijk voedsel. Mocht u vogels aan extra kalk willen
helpen dan kunt u dat verkrijgen als duivengrit in dierenzaken. Pas als er
een totaal gebrek is aan natuurlijk voedsel bieden ze ook hun kroost
zaden en noten aan. In dit geval moet u erop letten dat er geen pinda’s
en noten voor handen zijn. Bij slechte weersomstandigheden zitten
vogels zo genaamd ‘dik’: een manier om beter warm te blijven. De vogel
zet zijn veren op om er meer lucht tussen te krijgen: een ideale isolatielaag.
Wat staat er op het menu?
Er is heel veel keuze als het gaat om het soort voer: zaad voor
buitenvogels, zonnepitten zowel witte als zwarte, ongebrande pinda’s,
vetbollen en blokken met diverse ingrediënten, universeel-voer,
gebroken mais, onkruidzaden, rotte appels, kokosnoot. Voer niet teveel
brood daar zit (te) veel zout in verwerkt. Mussen laten het brood links
liggen als andere zaden voorradig zijn. Er zijn vogels die hun voer op de
grond zoeken zoals : merel, vink, roodborst en de heggenmus.
Vogels die hun voer in struiken en bomen zoeken zoals de koolmees,
pimpelmees, groenling, mussen en spreeuwen zal men eerder op de
voedertafel aantreffen.
Voor het samenstellen van vetbollen en plakken verwijzen we naar
Vogelbescherming op internet waar diverse recepten staan (op
www.vogelbescherming.nl).
Voer zeker in kleine hoeveelheden. Anders wordt het ratten- en
muizenvoer. Het beste is het voer dat op grond-voedertafels staat ’s
avonds naar binnen te halen. Bij te veel voederen is er ook een
verhoogde kans op verontreiniging door bacteriën. Dus vaker schoon
maken met heet water en borstel.
Neem verder enkele regels in acht: nooit zout voedsel; geen
kaaskorstjes met plastic randjes en geen grote stukken voer (de vogels
gaan er mee slepen en zijn een gewillige prooi voor de katten).
Overigens mogen spek en reuzelvet wel in grote stukken worden
aangeboden. De vogels pikken er eraf wat ze nodig hebben; geen
zachte smeerbare margarine geven (diarree zou het gevolg kunnen zijn);
wel goedkoop planten- of rundvet. Bij strenge vorst zou men vers water
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kunnen geven. Men kan er suiker in oplossen om bevriezing af te
remmen. Zorg in ieder geval, bij voorbeeld door gebruik van kuikengaas,
dat de vogels er nooit in kunnen baden, want veren gaan door de suiker
plakken.
Ook kun je ijs vergruizen zodat ze ijs-splinters kunnen oppikken. Bij
lichte vorst kan men wat water geven om te drinken en te badderen. In
de vrije natuur doen ze dat ook. Het water rolt direct van de ingevette
veren, dus bevriest niet. Als er sneeuw ligt hebben de vogels niet direct
water nodig. Zij pikken wel sneeuw op.
Waar kan men dat het beste doen?
De vogels, die hun voedsel op de grond zoeken, hebben het liefst een
sneeuw-vrije plek op de grond. Vrij uitzicht is noodzakelijk en biedt
mogelijkheid tot vluchten. Een doornige struik (roos) of haag in de buurt
is nog beter. Daarin kunnen ze vluchten bij onraad.
De andere vogels kan men op diverse manieren aan voedsel helpen.
Men kan vogelhuisjes en voederplanken in alle maten verkrijgen in
dierenwinkel en tuincentra. Of je gaat zelf aan de slag op basis van een
tekening van internet (zie bijvoorbeeld: www.vogelbescherming.nl).
Tot slot nog één opmerking: bekijk goed welke plekken voor
wintervoedering in aanmerking komen. Per slot van rekening zijn de
vogels niet voor de poes.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets en Bert Merk
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MIENE KWALLEF (WINTER 2015) - aflevering 11
De klok draait door, dagen en weken vliegen om. Als ik dit schrijf is
oktober alweer voor de helft voorbij. De koffers staan klaar voor
onze Australië-reis. Alle reden om deze keer niet in tradities te
treden, maar een korter verhaal te schrijven.
Deze keer gaat het verhaal vooral over rode bietjes.
Wie eet ze nog of heeft ze weer ontdekt, de rode bietjes?
Een heel gemakkelijke groente en hoe veelzijdig in gebruik. En als je het
over gezond eten hebt, dan ben je met deze vroegere armelui-groente
echt goed bezig.
Supergezond
De bietjes zijn bekend om een aantal medicinale toepassingen. Sinds de
middeleeuwen worden rode bietjes vooral voorgeschreven bij ziektes die
te maken hebben met het bloed en met ingewanden en spijsvertering. Er
is al veel gepubliceerd over de goede werking ten behoeve van hoge
bloeddruk of hypertensie. Bietensap is meer dan een wondermiddel. De
krootjes zijn een uitstekende bron van vitaminen. Ze bevatten foliumzuur
(B11) en ook vitamine C is ruim aanwezig. Ook pyridoxine of vitamine
B6, riboflavine of vitamine B2 en pantotheenzuur (vitamine B5) zijn ruim
aanwezig.
Dan is er nog niet gerept over de gezonde hoeveelheid aan mineralen,
zoals mangaan, ijzer, koper, kalium, magnesium, natrium en zink.
Nieuw is de ontdekking van de vele soorten fytonutrienten. Deze zijn
geneeskrachtiger en sterker dan vitamines en mineralen. In rode bietjes
zitten vooral betalaïnen als betadine en vulgaxanthine. Dit zijn
ontstekingsremmers en helpen het lichaam te ontgiften. Onderzocht
wordt of rode bietjes een positieve invloed hebben bij kanker.
Zoals gezegd het rode bietje zorgt voor goed bloed. Aderverkalking
wordt als het ware voorkomen. De aanwezige choline is een aminozuur
en speelt een sleutelrol. In Rusland eet men veel “borcht” (rodebietensoep). Men schrijft er de hoge ouderdom (boven honderd jaar) aan
toe.
Voor de spijsvertering zijn rode bietjes weldoeners vanwege de rijkdom
aan vezels. Als je dit allemaal leest is er toch geen twijfel meer mogelijk:
rode bietjes moeten wel gezond zijn. Rode bietjes eten is dus een must.
Bietjes kweken
De rode krootjes telen is eenvoudig en dat kan het seizoen door. Vroeg,
al voor-gekweekt in de kas, zijn ze al eind juni te oogsten. Voor de
zomerteelt wordt eind maart gezaaid en eind juli geoogst. Wie tot in
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november verse rode bietjes naar de keuken wil dragen, zaait in mei. Ze
zijn dus van alle tijden, wat wil je nog meer?
Zaaien doet men in een rijtje. Doe wat grof zand (goed droog) bij het
zaad, dan valt niet alle zaad gelijk uit je vingers. Als de plantjes opkomen
dan is uitdunnen aan de orde. Laat steeds 10 cm tussen de plantjes, dan
heeft de groeiende biet de ruimte. De plantjes doen het meestal gewoon
goed. Er zijn weinig aantastingen door ziekten of plagen.
In de Kwallef van Vliek worden al vanaf het begin rode bietjes geteeld.
Bietjes eten
En wat je er allemaal
mee kan? Werkelijk
alles. Rauw, liefst heel
jonge bietjes, niet te
dik. Natuurlijk eerst
geschild. Bijvoorbeeld
een bietencarpaccio,
fijn geschaafd met de
kaasschaaf. Of in een
salade. Ook kan men
de bietjes in blokjes
roosteren en zo in de
salade verwerken.
Verrassend lekker zijn
ze gekookt in rode
wijnazijn en steranijs,
daarna geschild en
afgekoeld. In
dobbelsteentjes
gesneden, gedrenkt in
balsamico en even
laten absorberen. Een
salade van rucola en
gewone sla of veldsla
met noten en blokjes feta en afgewerkt met vinaigrette. De salade op
een grote schaal draperen en de rode bietjes hierover uitstrooien. Zie
onderstaande foto. Ziet dat er niet feestelijk uit?
Drinken als bietensap. Neem een appeltje, een wortel en een bietje.
Alles een beetje klein snijden en dan in de blender. Zo verkrijg je een
supergezonde smoothie. Voor de smaak mag er een beetje gember bij,
of rozemarijn of dille.
Warm zijn de rode bietjes lekker als ze worden geroerbakt. Samen met
een gesmoorde ui, een lepel mosterd, honing en een flinke scheut
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wijnazijn. Voor de smaak ruim zwarte peper en een beetje zout
toevoegen.
Een andere heerlijke vorm is zoetzuur uit het inmaakglas. Eerst de
bietjes koken (30 minuten), na afkoelen schillen en in schijfjes snijden.
Inmaakglas vullen en afdekken met een beetje suiker, zout en enkele
peperbollen, daarna het weckglas vullen met water en azijn (mengsel 1
op 1). Leg bovenop enkele rode uienringen, een laurierblad en een
kruidnagel. In de weckketel dicht koken (10 minuten op 90°).
Zo zijn ze heerlijk als extra groente bij veel gerechten.
Overigens, heeft u al eens haring met rode bietjes gegeten?
Er is nog veel meer, gewoon proberen, minstens een keer per week!
Er is dus geen enkele reden om de rode bietjes links te laten liggen.
Loat ze sjmaake.
Graag tot volgende keer, groe(n)ten,
Henk Urlings.
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MARETAK, HAAMSJEUT, VOGELLIJM, MISTLETOE
In het allereerste nummer van D’n Haamsjeut werd door Herbert v.d.
Akker uitgelegd dat de naam van het verenigingsblad verwijst naar
de plant die in het Nederlands maretak heet en in het Engels
mistletoe. Vogellijm is ook de dezelfde plant en verwijst naar het
gebruik van de kleverige bessen: die werden op boomtakken
gesmeerd en daarmee werden de ‘sijsjes’ gelijmd en gevangen. En
maretak duidt op het gebruik van de plant voor allerlei toverij en
andere wonderlijke zaken.
Dat allereerste nummer was in januari 1981, bijna 35 jaar geleden, en ik
hoop niet dat alle lezers zich dat nog herinneren want dan heeft IVN
Ulestraten ernstig last van het verouderen van het ledenbestand. Een
aantal jaren daarna heeft Fred Erkenbosch nog eens over deze plant
geschreven, maar ik kon niet zo snel terug vinden wanneer dat was. In
ieder geval vóór 2001 want het artikel is (nog) niet digitaal beschikbaar.
Dus ik heb maar aangenomen dat niet iedereen al alles weet over de
maretak. Bovendien vond ik een Zwitsers proefschrift uit 2008 door Doris
Kahle-Zuber over deze plant met daarin ook erg veel (voor mij) nieuwe
informatie over de maretak. Kortom, hier onder de laatste stand over de
naamgever van ons blad, dat bovendien met dit nummer de 34 jaar vol
maakt: de 136ste keer D’n Haamsjeut! Op de titelpagina staat wel dat dit
het 35e jaar is, maar dat geldt strikt genomen alleen voor de vereniging.
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Maretak of Viscum album is een halfparasiet. De plant groeit in
loofbomen of beter óp loofbomen want de maretak boort zijn wortels in
de takken van allerlei bomen tot in de vaten die water en de mineralen
vanuit de wortels naar de bladeren moeten brengen. Een deel van deze
voedingsstoffen wordt door de maretak afgetapt en gebruikt voor de
eigen groei. Dat deel kan op de duur zo groot worden dat het stuk tak
voorbij de maretak bijna niets meer krijgt en dus niet meer groeit of zelfs
afsterft. Voor een halfparasiet is dat tamelijk heftig. Een halfparasiet rooft
water en mineralen van zijn slachtoffer, maar zorgt via eigen bladgroen
voor zijn eigen groei door zelf suikers, eiwitten etc. te maken. Maar de
halfparasiet moet er ook voor zorgen dat zijn gastheer fatsoenlijk blijft
functioneren: een kwestie van eigenbelang.
Een van de voor mij nieuwe dingen was dat de maretak dus wel forceert.
De bladeren van de maretak verdampen water als het te warm wordt.
Bijna alle planten doen dat, maar de maretak verdampt veel meer dan
voor de temperatuur beheersing nodig is! Daardoor trekt deze parasiet
meer water naar zich toe én daarmee veel meer voedingsstoffen! Dat het
stuk tak voorbij de maretak daardoor te weinig krijgt, is geen probleem.
Als de boom en het stuk tak vóór de maretak maar goed functioneren.
Maar als er veel maretakken in een boom zitten kan dat dus wel een
probleem worden voor zowel de boom als voor die maretakken.
Mogelijk dat in de beginperiode de maretak ook eiwitten en suikers steelt
van de ‘gastheer’ want de maretak maakt ook contact met de vaten in de
boom die deze stoffen naar beneden brengen voor de wortels. Als de tak
voorbij de maretak afsterft levert deze diefstal natuurlijk niets meer op.
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Nieuwe soorten?
In de zomer valt het meestal niet op als er één maretak in een boom zit.
Alleen als er veel in een rij populieren zitten zie je dat in de zomer. Maar
in de winter als alles kaal is behalve de maretak, dan valt die natuurlijk
wel op. Dat zal de reden wel zijn waarom ik maar één keer heb gezien
dat er een maretak in een naaldboom zat, tijdens een vakantie op
Corsica. En naaldbomen, tenminste dennen en sparren, worden
natuurlijk niet kaal dus dan valt die maretak ook in de winter niet op. In
Nederland komen geen maretakken voor in naaldbomen, in loofbomen
buiten Zuid-Limburg zijn ze trouwens ook zeldzaam.
Maretakken in naaldbomen komen dus zuidelijker voor in dennen en
sparren. Op het eerste gezicht zijn de maretakken in naaldbomen
dezelfde als die in loofbomen. In de bessen schijnt wel enig verschil te
zijn, maar zonder bessen weet de deskundige het ook niet. Wel is
duidelijk dat de ‘gewone’ maretak eigenlijk niet op naaldhout wil groeien
en die van naaldhout niet op loofbomen. Nog sterker op naaldhout vindt
men nog eens twee typen: één op dennen en één op sparren en die
willen in principe ook niet oversteken! Maar ze kunnen wel kruisen met
de maretak van de loofbomen en dan kiemen ze ook nog, maar ze
groeien niet uit op beide ‘moederbomen’.
In het proefschrift komt de schrijfster er niet uit of je hier van soorten,
ondersoorten of nog iets anders moet spreken. Ze houdt het op
‘gastheer specifieke types’.

In Nederland groeit de ‘gewone’ maretak eigenlijk alleen in Zuid-Limburg.
In Engeland komt deze maretak veel noordelijker voor. Dat zou door het
zachtere winterweer kunnen komen. Noord-Duitsland en Denemarken
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(en noordelijker) hebben weinig maretakken, maar in Polen is de
maretak algemeen tot aan de Oostzee! Zuidelijker is deze maretak weer
algemeen tot de Middellandse Zee, maar ontbreekt praktisch in Spanje
en Portugal. De verklaring die in Limburg wel wordt gegeven dat er kalk
in de grond moet zitten voor maretakken, lijkt dus niet waarschijnlijk.
De maretak op sparren heeft een voorkeur voor de zilverspar, maar die
moeten dan wel in de Alpen staan of in de directe omgeving. De variant
van de dennen komt ook in sommige delen van de Alpen voor, maar ook
in Oost-Duitsland, Polen, Tsjechië, Hongarije en dan een groot ‘eiland’ in
Spanje. Mogelijk dat er in de ‘gaten’ te weinig dennen resp. sparren
staan maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Ik denk dat hieraan
nog wel eens iemand een proefschrift zal wijden. Dan kan die meteen
het probleem mee nemen waarom de loofbomen-maretak op zo’n 400
soorten loofbomen groeit inclusief ingevoerde soorten, maar niet op de
gewone beuk!
De maretak die ik zag op Corsica zat in een spar, maar de variant van de
dennen komt er ook voor. Allebei zijn ze daar trouwens niet algemeen.
De levensloop
Onze maretak maakt bessen, die bessen komen natuurlijk van bloemen
en die bloemen moeten bestoven worden. Maretak bloeit in februari,
maart en is tweehuizig dus de ene plant heeft alleen mannelijke bloemen
en de andere alleen vrouwelijke. Zo boven in al die bomen en zo vroeg
in het jaar, zou je verwachten dat de wind wel voor de bevruchting kan
zorgen, maar nee, de maretak nodigt daarvoor insecten uit, vooral
vliegen. De bessen zijn rijp aan het einde van het jaar en dan worden de
vogels uitgenodigd om voor de verspreiding te zorgen. Een deel van de
bessen wordt opgegeten, maar verlaat met kiemkracht en met
kleefkracht na enige tijd het lichaam van de vogel. Dus met een beetje
geluk wordt het zaadje door de vogel op een geschikte tak geplakt. Het
komt ook wel voor dat de vogel de bes met de snavel kapot drukt en dan
plakt zo’n bes dus aan de snavel. Die moet natuurlijk worden
afgewreven, liefst tegen een tak.
Als het zaadje eenmaal op een geschikte tak zit, begint een langzaam
proces waarbij het zaad in de boom moet groeien. Dat kan een jaar of
langer duren. Uit ieder zaadje kunnen drie of vier aparte plantjes groeien
die ieder een eigen ‘pootje’ de boom in sturen. Maar dat hele proces
moet de kiemplant zelf verzorgen met het eigen bladgroen en met de
voorraad mineralen die het heeft meegekregen of die mogelijk op de
bast zitten. Pas als een of meer ‘pootjes’ contact maken met de
sapstroom kan de echte groei beginnen.
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Op de site http://home.kpn.nl/waudm001/maretak.html staat een verslag
over de opzettelijke besmetting en de kieming van de bessen van de
maretak op een aantal fruitbomen, met mooie foto’s. Het duurde vijf jaar
van de eerste besmetting tot het moment dat hij zijn eerste zelf
gekweekte bes op een andere boom kon plakken!
Mensen en
maretakken
Ik kan me
voorstellen dat
mensen gefascineerd zijn door
een rare plant
bovenin een boom
die er ook nog in
slaagt om in de
winter groen te
blijven. Toch is de
oudst bekende
toepassing niet de
mogelijke geneeskracht of de toverkracht: al 5000
voor Christus
werden maretakken gewoon
aan het vee
gevoerd. Niet bij
voorkeur maretakken trouwens,
gewoon met alle
takken die de
geiten lusten. Heel
lang, in ons land
zeker tot in de 17e
eeuw, werd het
vee gevoerd met
takken en bladeren van loofbomen. Op het laatst waarschijnlijk naast
hooi, maar in de prehistorie mogelijk alleen met takken en blad en als dat
beschikbaar was met dennen- en sparrentakken. Geiten en paarden
vinden niet alleen blad maar ook takken lekker.
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Verrassend vond ik dat het beroemde verhaal van de Gallische of
Keltische druïde die met een gouden snoeimes geneeskrachtige
maretakken snijdt van een eik, maar uit één bron bekend is namelijk de
Romeinse auteur Plinius de Oudere. Deze geldt niet als geweldig
betrouwbaar en in dit geval zou het zelfs kunnen zijn dat zijn verhaal
eigenlijk niet over Galliërs gaat maar over Grieken of een ander volk in
die hoek van het Romeinse rijk. En de maretak zou dan mogelijk
Loranthus europaeus zijn. Dat is een familielid van de maretak die
praktisch alleen op eiken groeit en anders dan onze maretak gele
bessen heeft en zijn blad wel verliest. Dit familielid van onze maretak
kwam in het gebied van Galliërs niet of nauwelijks voor, maar wel in Italië
en in de buurt van Griekenland.
Maar het blijft natuurlijk een mooi verhaal. En verhalen zijn er nogal wat
rond de maretak, zie Asterix en Obelix. Veel ouder is de sage over de
Noorse god Frigg die voor alles onkwetsbaar was, behalve voor de
maretak, dus werd hij gedood door een pijl van maretak afgeschoten
door zijn blinde broer.
Speciale Kerstbijlage: Mistletoe met Kerst
Die Noorse sage is niet leuk, leuker is de gewoonte dat een man en
vrouw onder de mistletoe elkaar mogen kussen. In de kerstperiode dan
natuurlijk, maar als deze Haamsjeut verschijnt is dat precies het goede
moment. Vandaar deze extra bijlage over de mistletoe.
Mensen kussen elkaar alleen onder de mistletoe, nooit eens onder de
maretak of onder een haamsjeut; laat staan onder de Duitse mistel. Ik
ben gaan zoeken wat de reden hiervoor zou kunnen zijn. De echte
oplossing heb ik niet gevonden, behalve natuurlijk dat wij de gewoonte
uit Engeland of Amerika hebben overgenomen. Maar waarom deden de
Engelsen het? Eerst dacht ik dat er iets verborgen zat in het toch wat
vreemde woord ‘mistletoe’. Dat blijkt ook zo te zijn maar dat is niet de
verklaring. In mistletoe zit het oude Germaanse woord ‘mistel’ dat in het
Duits nu nog gebruikt en dat betekent ‘mest’. Het zou slaan op de
vogelpoep waarmee de vogels de maretak verspreiden. Het laatste stuk
van ‘mistletoe’ zou dan takje of twijg beteken. Dit alles lijkt me geen
reden om je geliefde te gaan kussen.
Dat vonden de taalgeleerden blijkbaar ook en die zijn in de Noorse
mythologie gaan zoeken. Daar vonden ze onder andere het al
genoemde verhaal van de moord op de god Frigg. Maar ook de
gewoonte van de Noormannen om in de winter een takje mistletoe boven
de deur te hangen. Ruzie makende mannen kwamen toen veel voor,
maar als die onder de mistletoe doorliepen, mochten ze één dag niet
vechten!
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Het zou kunnen dat
de mannen die geen
ruzie hadden, toen
die andere toepassing bedacht hebben.
Maar ik denk dat de
mistletoe als altijd
groene plant
begonnen is als
symbool van het
doorgaande leven en
als vruchtbaarheidssymbool. Dat het dus
met kussen en zo
begonnen is. Maar
als het de vrede kan
bevorderen, heb ik
daar zeker geen
bezwaar tegen. Dat
dachten de Engelse
soldaten op de foto
uit eerste wereldoorlog waarschijnlijk
ook. Toen hielp het niet echt, helaas. Misschien moeten we nu mistletoe
gaan exporteren naar Syrië en omgeving. Wie weet of het daar helpt.

36

Men denkt dus dat het kussen onder de mistletoe al heel oud is. Maar de
eerste vermelding is pas van na 1500 in Engeland. Versieren met
mistletoe rond Kerst werd pas na 1800 populair en met name in Amerika.
De Amerikanen gebruiken daarvoor een inheemse Amerikaanse soort
Phoradendron leucarpum, die niet helemaal hetzelfde is als de
Europese. Deze Amerikaanse soort heeft niet de duidelijk ‘haamsjeut’:
de splitsing steeds van één takje in twee waardoor er iets ontstaat dat op
een paardenhaam, een paardenhoofdstel lijkt. Maar ze noemen het
gewoon mistletoe dus je mag daaronder kussen.
Mocht je als lezer geen Amerikaanse of Europese mistletoe kunnen
vinden, dan hang je gewoon D’n Haamsjeut aan het plafond. De redactie
geeft toestemming.
Dus allemaal een fijne kersttijd, een goed begin van 2016 en een lieve
man of vrouw om te kussen, onder D’n Haamsjeut of een maretak of een
mistletoe of zelfs een mistel.
Jan van Dingenen – 2015
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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
2015
Woensdag 2 december: “Dood doet leven” door Hettie Meertsens van
Stichting Ark o.l.v. Wim Derks (043 364 3740) Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zondag 27 december: 36e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(043 364 4647). Vertrek: 14:00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
2016
Woensdag 6 januari: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (043 364 3740).
Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 27 januari: Algemene ledenvergadering. Aanvang: 19:30
uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Woensdag 3 februari: “Wilde zwijnen” door Sasja Dekker o.l.v. Wim
Derks (043 364 3740) Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder
D’n Huppel
Woensdag 2 maart: “Bijen” door Gijsbert Westra o.l.v. André Ament
(043 364 4080) Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n
Huppel
Woensdag 16 maart: Boomfeestdag
Zaterdag 19 maart: Opschoondag
Woensdag 6 april: “RivierPark Maasvallei (Grensmaas) van Elsloo tot
Maasbracht ” door Fred Erkenbosch (043 364 4647) Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
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Zondag 10 april: Lentewandeling in dal van Platsbeek o.l.v. Fred
Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 13.30 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat), 14:00 uur bij kerk Schimmert
Woensdag 4 mei: Wandeling natuur rond Ulestraten (samen met IVNEys) o.l.v. Fred Erkenbosch (043 3644647). Vertrek: 19.30 uur achter
kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 22 juni: Late avondwandeling, vuurvliegjes o.l.v. Els en Wim
Derks (043 364 3740). Vertrek: 21:00 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat)

*****************************************
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
2015
12 december: Creatieve kerstactiviteit m.m.v. Marie José.
2016
9 januari: Help de vogels de winter door.
20 februari: De sterrenhemel m.m.v. Gerard Willems.
12 maart: Milieuactiviteit en Opschoon actie.
9 april: De lente ontdekken in de Dellen m.m.v. Leo Voragen.
Bijeenkomst en start activiteit: Parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal,
Veeweg in Meerssen.
14 mei: Bezoek Ecoduct en speurtocht door Kasen.
11 juni: Verrassingstocht.
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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

40

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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