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VAN DE BESTUURSTAFEL
In de herfst-uitgave van onze Haamsjeut is er vanaf de bestuurstafel
weinig te melden om de eenvoudige reden dat het bestuur en
coördinatoren in de afgelopen zomer niet hebben vergaderd.
Gelukkig kunnen we ons dit permitteren want dit betekent dat er
geen of nauwelijks problemen van betekenis zijn. Kleinere zaken die
behandeld moeten worden kun je heden ten dage efficiënt
aanpakken via een rondje met de mail-post. Dat er niet vergaderd is
betekent niet dat IVN-Ulestraten het afgelopen kwartaal heeft stil
gezeten, in tegendeel, de diverse werkgroepen zijn volop blijven
doordraaien.
De werkgroep Kwallef heeft een succesvolle Open Dag georganiseerd
op 6 juni, zie verder in deze Haamsjeut. Op 10 juni was de inmiddels
traditionele wandeling naar ecoducten en natuurgebied Biesenberg en
Schietecoven. De jaarlijkse late-avondwandeling om vuurvliegjes te zien
(24 juni) was druk bezocht (41 personen) met vele vuurvliegjes.
De werkgroep Vliekerbos is nog flink actief geweest met het maaien van
de randen van de bospaden en ander bosonderhoud. Vanwege het
broedseizoen moet je hier wel zeer bewust te werk gaan.
De locatie waar de moesdistel staat in Waterval werd onderhanden
genomen door diverse IVN-leden, zie ook elders in dit blad.
Op 13 juni is de natuurcursus
afgesloten met enthousiaste
reacties van de deelnemers.
Waarschijnlijk gaan we volgend
jaar weer zo’n cursus organiseren
met een beperkt aantal binnenlessen en hoofdzakelijk buitenlessen.
Wim & Wim
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AAN ALLES KOMT EEN EIND
Zo luidt het afgezaagde gezegde, dat vaak het slotwoord is
waarmee feestjes worden afgesloten. Nog banaler: er is een tijd van
komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen.
Nee, zo feestelijk is dit einde niet.
Vanwege een aantal aandoeningen ben ik genoodzaakt te stoppen
met mijn artikelen alsmede mijn redactiewerkzaamheden in D'n
Haamsjeut. De belemmeringen nemen het heft in eigen handen en
het kost me steeds meer moeite om te voldoen aan mijn eigen
verwachtingen. Maar het is niet anders, aan alles komt een eind.
Ik wil in deze laatste bijdrage een terugblik werpen op deze periode
van artikelen schrijven en redactie-werkzaamheden.
Inhoud
In de eerste editie van D'n Haamsjeut (1980) schreef ik het eenvoudige
artikel "Mussentaal". Dat bleek niet zo'n moeilijke opgave. Het
beschrijven van vogelsoorten heb ik later nog eens herhaald, maar het
werd geen vaste aanpak. Ik beschreef (2015) als laatste vogelsoort de
ekster. Tussendoor schreef ik nog wel eens over een vogelsoort: de
roek, de ijsvogel, de kievit, de aalscholver; als je het over een vogelsoort
hebt, dan is dat de gemakkelijkste inhoud om te beschrijven. Ik fleurde
dat wat op door raadselachtige titels te geven:
- Erfenissen en ervaringen
- De schooier van de buurt
- Over flirten en versieren
- Wie niet horen wil, moet maar voelen
- 3000 Keer hetzelfde liedje
- Flirten en versieren

5

Onderwerpen
Aan bod zijn gekomen algemene onderwerpen zoals vogeltrek,
broedzorg, braakballen, klimaat en zure regen, volksnamen van vogels,
verkeersslachtoffers, nestkasten, vogeltellingen et cetera. Overigens zijn
dat onderwerpen, waar men het niet altijd over eens is en dan moet je op
je eigen ervaringen vertrouwen. Vaak ben je dan verplicht zelf de knoop
door te hakken. Qua hoeveelheid heb ik voor D'n Haamsjeut meer dan
600 blz. tekst geleverd.
Techniek van reproductie
In de loop van de tijd hebben we te maken gehad met allerlei
verschillende reproductietechnieken. Stencillen (met het bekende flesje
nagellak om fouten te herstellen), de periode van knippen en plakken tot
de hedendaagse periode van digitale technieken, waarin niets
onmogelijk lijkt.
Redactielid
In 2001 ben ik gaan werken als redactielid. Samen met Jean Slijpen en
Jan van Dingenen. Jean stopte er later mee en het trio werd weer
compleet met André Ament als coördinator. De samenwerking liep (en
loopt) als een trein. We mogen tot nog toe op een groot aantal schrijvers
rekenen. We hoeven niet te bedelen om kopij; dat loopt vanzelf.
Mijn eigen visie
Ik schreef voor de 'gewone' vogelaar, zodat de stukken leesbaar waren
voor iedereen. Geen onnodige dure woorden. Er is me wel eens
gevraagd wetenschappelijke informatie te geven, maar dat heb ik
geweigerd. Daarvoor moet je volgens mij bij het Natuurhistorisch
Genootschap zijn.
In de loop van de tijd doe je meer ervaringen op; dan schrijf je niet meer
uit boeken over, maar ga je op eigen kennis en ervaringen te werk.
Bij het beschrijven
van vogels heb ik zo
weinig mogelijk vanuit
het menselijk denken
gereageerd. Vogels
hebben hun eigen
wetten. Wanneer een
sperwer een prooi
sloeg, probeerde ik de
prooi niet te bevrijden.
6

De artikelen zijn gebundeld t.b.v. vogelcursussen: twee maal voor IVNUlestraten en één maal voor de Natuurwerkgroep in Liempde. Veel
artikelen zijn gepubliceerd in De Natuurgids.
Slot
35 jaren schrijven riep wel eens vragen op: Waar zal ik het nu weer
eens over hebben? Natuurlijk, er zijn goede artikelen en minder
goede. Ik hoop dat ik de lezers liefde voor de vogels heb
bijgebracht zodat men vogelbeschermende maatregelen kon
treffen, bijvoorbeeld door een vogelvriendelijke tuin in te richten.
Eens moet je stoppen.
Aan alles komt een eind. Het is niet anders.
Jos Smeets,
Herfst 2015

7

Samenwerking Kwallef van Vliek en Triangelschool
In 2014 zijn we begonnen om de kinderen van groep 7 (30
leerlingen) kennis te laten maken met onze tuin bij kasteel Vliek.
Allemaal tegelijkertijd uitnodigen bleek in de praktijk erg
onpraktisch en onoverzichtelijk en daarom hebben we in 2015 de
klas opgedeeld in 5 groepjes van 6 kinderen. Vanaf dat moment
bestaat het grondstukje Triangel, gereserveerd voor de kinderen,
eveneens uit 5 perceeltjes. De kinderen hebben ieder perceeltje ook
een eigen naam gegeven: Aardappeletertjes, Wortelerwtjes,
Takkentuin, Tweeties en Tuintubies en die naam op een zelfgemaakt
houten naambordje vermeld.
Alle groepen komen drie keer
per schooljaar aan de beurt
om op dinsdag kennis te
maken met de theorie en
praktijk van onze ecologische
moestuin, maar vooral ook
om daarvan te genieten.
Er werd dit jaar van alles en
nog wat gezaaid en geplant,
zoals aardappelen, wortelen,
diverse koolsoorten, prei,
courgette, pompoenen; dat
alles onder toezicht van Jo Frenken en Peter Ummels. Tijdens het
uitvoeren van praktische werkzaamheden door de kinderen, kan
“spelenderwijs” ook aandacht besteed worden aan de theorie van het
tuinieren zoals:
- Wisselwerking: aardappels twee jaar achter elkaar op het zelfde
perceel is foute boel. Om dat in de gaten te kunnen houden moet er dus
opgeschreven worden wat gezaaid of geplant wordt in elk perceel: een
belangrijke stap in een moestuinplan.
- Welke planten kunnen wel of niet bij /naast elkaar gezaaid of geplant
worden.
- Het belang van onkruid wieden.
Verder heeft iedere groep geholpen met het optuigen van het
insectenhotel. Tijdens de oogsttijd mocht elke groep een gedeelte van de
oogst mee naar huis nemen en dat vond iedereen natuurlijk prachtig. Zo
kon thuis ook nog genoten worden van de meegebrachte oogst.
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Indien de evaluatie van dit samenwerkingsproject van de Kwallef en
Triangel positief uitvalt, willen we dit project het volgend jaar weer
herhalen.
Op deze en de volgende pagina’s van D'n Haamsjeut kunt u een verslag
lezen van de belevenis en ervaringen van een der groepen, in hun eigen
bewoordingen.
Coördinator Kwallef van Vliek,
Jo Frenken

Tuintubbies (kinderen van de triangel)
1.aardappels
Er zijn 50 soorten aardappelen.
Een daar van is de Annabel.
Die hebben wij in het tuintje staan.
2.aardbeien
De aardbeien moeten goed rood zijn,
Want anders kan je ze niet eten.
Er zijn twee lange ruggen met aardbeien,
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Die staan bij de moestuin in
Vliek.
Er zijn ook wilde aardbeien.
3.insectenhotel
Vico,Therese en Yufan hebben
in een blok hout gaatjes
gemaakt, waar insecten
ingaan.
4.erwten
Je moet de erwt eerst
planten(let op of die goed
droog is).
Dan moet je een draad spannen.
Dan laat je ze nog verder groeien dat ze lijken op bonen.
5.onkruid wieden
Yufan,Vico en Therese hebben onkruid gewied met een schoffel.
Als je geen onkruid wied krijgen de planten geen voedingstoffen krijgen.
6.kruisbes
Kruisbessen zijn een soort van bessen en hoe zachter ze zijn hoe zoeter
ze zijn.
De kruisbes wordt ook wel stekelbes of stekebes .In het wild komt de
kruisbes vooral op vochtige, matige voedselrijke kalkhoudende grond.
De struik wordt 0,6-1,2 meter hoog en heeft gestekelde takken.
7.eendenkroos
Eendenkroos is groen spul dat op water drijft in de betonnen waterbak,
hieruit wordt water gehaald om de plantjes water te geven.
Als je eendenkroos uit het water haalt, dan komt het terug.
8.pruimen
Ze hebben bij Vliek
een paar
pruimenbomen staan.
Ze halen sommige
pruimen weg, omdat
als er te veel pruimen
aan een boom zitten.
Dan groeien de andere
pruimen niet.
10

9.dieren
Er zijn twee honden en drie paarden.
Daar hebben wij mee gespeeld en gras gegeven
We hebben de paarden ook namen gegeven .
Ze heten: Pipo, Stappie en Pipsie.
Een van de honden heet : Ischa.
10.onze mening
We hebben een hoop geleerd van Jo en Peter zoals:
Wisselwerking:
Dit betekent dat je bepaalde groente twee jaar achter elkaar niet op het
zelfde perceel moet planten. Dit geldt vooral voor aardappels die mag je
nooit op het zelfde perceel zetten
Welke planten je wel of niet naast elkaar moet zetten.
Welke planten vrienden zijn of vijanden dit door het verjagen of
aantrekken van insecten
We vonden het heel erg leuk bij Vliek.
En we hopen dat we nog een keer mogen gaan.
Groetjes van de Tuintubbies.
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WOLFSMELK, KROONTJESKRUID BIJVOORBEELD
Kroontjeskruid is in Zuid-Limburg niet echt zeldzaam. In de rest van
Nederland kun je het praktisch overal tegen komen, maar de nadruk
ligt dan wel op ‘kunnen’ want in praktijk zie je het zeer zelden. Ik
vroeg een plantenliefhebber in Midden Brabant of hij wist waar in de
omgeving kroontjeskruid groeide, maar hij wist niet eens hoe de
plant er uit zag!
Kroontjeskruid hoort bij de wolfsmelk familie, de Euphorbia, en dat
is een zeer uitgebreide familie met mogelijk wel 2000 soorten en
dan ook nog zeer verschillende. Maar de meeste soorten zijn zo
verstandig om een warme omgeving te kiezen. In Nederland hebben
we een tiental soorten, waarschijnlijk allemaal als cultuurvolgers
hier heen gekomen maar wel ingeburgerd.
Alle soorten hebben wit melksap en allemaal zijn ze giftig, vandaar
de naam wolfsmelk.
Bloemen van de wolfsmelk
De bloemen van de wolfsmelk in ons land vallen meestal niet op door de
vrolijke kleuren. Bij de Middellandse Zee groeien wel soorten die een
kleurtje toevoegen, maar groen of geelgroen is toch de meest gebruikte
kleur. Maar als je de bloemen van dichtbij bekijkt zie je meteen dat het
iets bijzonders is en alle wolfsmelk soorten hebben die speciale vormen.
Botanisch gezien zijn het meerdere bloemen in één unit en eerlijk
gezegd zit de bouw nog al ingewikkeld in elkaar. Voor de liefhebbers: zie
de Oecologische Flora, deel 3, pagina 10. Maar het herkennen van een
wolfsmelk is in ieder geval geen probleem, tenminste zolang de bloemen
niet te klein zijn maar dat komt bij onze inheemse soorten niet voor.
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Op de foto staat een kweekvorm die ik ooit in de tuin had, Euphorbia x
martinii. Die had behalve groen en geel ook nog wat rood en daarom
mocht deze natuurlijk in de bloementuin. Maar daardoor kun je ook wat
beter zien hoe de bloeiwijze in elkaar zit. Duidelijk is dat per ‘schelpje’ of
beker één bloem open is en twee nog dicht zijn. Het is niet ongebruikelijk
voor deze familie dat de knoppen min of meer na elkaar open gaan. Het
rode knopje is het vruchtbeginsel met de stamper die in drieën is
gesplitst. Dat vruchtbeginsel is een doosje opgebouwd uit drie
segmenten dat zal verder uitgroeien. Als de zaden rijp zijn barst het
doosje plotseling open en de zaden worden weggeslingerd. De vier
halve maantjes zijn de nectarklieren om de insecten te lokken, vijf
nectarklieren komt ook voor. Daar tussen staan de mannelijke bloemen
met de meeldraden, de ronde knopjes. Het schelpje bestaat hier uit twee
blaadjes, drie is gebruikelijker maar dan is één blaadje kleiner dan de
andere twee. Van die bekers staan er vijf in een kring, de stelen
beginnen alle vijf in één punt aan het einde van de stengel, maar bij
sommige soorten zijn er al eerder zijstengels met bloemen. Ik zeg de
aantallen er steeds bij omdat het bij de wolfsmelkfamilie allemaal heel
strak geregeld lijkt met een voorkeur voor drie- en vijftallen. Maar ook
wolfsmelk is natuurlijk geen machientje dat alles steeds hetzelfde doet,
dus ook hier kun je afwijkingen vinden.
Een vreemde bloeiwijze kan veroorzaakt worden doordat de plant de
voorkeur geeft aan een hele speciale bestuiver, maar dat lijkt hier niet
het geval. De nectardruppels liggen open en bloot in de bloemen en alle
liefhebbers kunnen er bij. Ook de giftigheid van de plant schijnt voor
deze insecten geen probleem te zijn. Kortom de voortplanting is goed
geregeld, maar waarom wolfsmelk zulke aparte bloemen heeft is niet
duidelijk.
Wolfsmelk
In ons land hebben we dus een tiental soorten. Last hebben we er
eigenlijk niet van ofschoon het cultuurvolgers zijn, wat in feite een net
woord is voor onkruiden die met de boeren mee zijn gereisd. Plezier
hebben we er ook niet van, tenminste ik heb geen ‘nuttige toepassingen’
kunnen vinden. De “Nederlandschen Herbarius” van Stephaan Blankaart
uit 1698 noemt wolfsmelk wel en noemt ook een aantal soorten
waaronder het kroontjeskruid. Hij waarschuwt dat het witte melksap forse
maag en darmprobleem kan veroorzaken en zelfs blaren en gaten in de
huid. Maar het sap eerst drogen en dan de patiënt ‘een grein’ toedienen
dat kan wel, alleen hij zegt er niet bij waar dat goed voor zou zijn.
Waarschijnlijk doelde hij op ‘purgeren’, het leegmaken van de darm want
de Engelse naam van wolfsmelk, spurge, zou daar van afgeleid zijn.
Tegenwoordig noemen we dat ontslakken, denk ik.
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Ook onder de 2000 soorten die in de tropen en de subtropen groeien
ben ik geen ‘nuttige’ soorten tegengekomen. Er wel een zeer nuttige
neef in de verre familie namelijk de rubberboom (Hevea brasiliensis), de
leverancier van rubber. De echte wolfsmelk soorten hebben het blijkbaar
nooit verder gebracht dan ‘giftig’ en ‘heksenkruid’. Wat de heksen er mee
deden zegt ook niemand, maar planten die giftig zijn worden heel vaak
met heksen in verband gebracht. Waarschijnlijk niet terecht want behalve
in de periode dat de heksen verbrand werden (ca. 1450-1750) hadden
die helemaal niet zo’n slechte naam. Vóór die tijd waren het
waarschijnlijk vrouwen (en mannen) die ‘hogere’ krachten meenden te
beheersen en die deze positief of negatief konden inzetten. Negatief
gebruik was overigens verboden en er zijn processen uit de
Middeleeuwen bekend tegen mensen die koeien ziek gemaakt zouden
hebben en dergelijke, maar die werden niet verbrand, die kregen
gewoon een boete: wegens een soort misbruik van hun kennis en kunde.
Zogenaamde geestverruimende middelen pasten veel beter bij de
Middeleeuwse heksen dan gif.

Kroontjeskruid
Kroontjeskruid is een eenjarige soort wolfsmelk. De plant wordt meestal
niet hoger dan zo’n 20 cm en staat bij voorkeur op recent omgewoelde
vruchtbare grond zoals akkerranden, bermen en dergelijke. De plant is
bovengronds niet veel meer dan de stengel met een paar kleine blaadjes
en de kroon. De kroon begint als de stengel zich op een punt splitst in
vijfzijtakken en op iedere tak komt dan een schelp of beker van drie

14

blaadjes met daar binnen vier bloemen etc. Net als boven beschreven bij
de sierplant. Kroontjeskruid rangschikt meestal alles heel keurig naast
elkaar op dezelfde hoogte en je kunt je voorstellen dat iemand er de rand
van een kroon in heeft gezien. Jammer dat er alleen maar geelgroen in
zit, met wat kleurige ‘edelstenen’ erin was de plant mooier geweest dan
mijn sierplant. Kroontjeskruid heeft zoals gezegd, vaak vier
vruchtbeginsels in iedere beker en die beker bestaat uit drie blaadjes
met de kleinste gericht naar het midden. Iets anders dan mijn sierplant,
maar het ziet er allemaal zeer doordacht uit.
De officiële naam van kroontjeskruid is Euphorbia helioscopia. Het
eerste stuk vertalen wij met wolfsmelk en het tweede stuk betekent
zoiets als gericht op de zon. Kroontjeskruid zou zich namelijk net als
zonnebloemen op de zon richten. Of dat echt zo is weet ik niet, het is me
nooit opgevallen, bij zonnebloemen trouwens ook niet. Wel dat ze op
een akker allemaal dezelfde kant op kijken, maar niet dat ze draaien. De
wetenschap begint er ook aan te twijfelen of ze wel draaien. Iemand zou
daarom een proef gedaan hebben op de Noordpool tijdens de poolzomer
als de zon niet onder gaat: de zonnebloemen hadden zichzelf gewurgd!
Dit grapje heb ik niet zelf bedacht, helaas.
Wolfsmelk in verre landen
In de landen rond de Middellandse Zee
groeien meer wolfsmelk soorten dan hier.
Dat is niet zo verrassend, maar wel dat er
een aantal soorten zich gespecialiseerd
hebben in droge rotsachtige en woestijnachtige gebieden. De rol die de cactussen
in Amerika spelen is in Zuid-Europa en
Noord-Afrika voor de wolfsmelk soorten,
maar er is geen verwantschap tussen de
twee families. Helemaal halen de wolfsmelk
soorten de prestaties van de cactussen
niet, want ze worden niet meer dan 3-4
meter hoog en wat de bloemen betreft
worden ze met straatlengte verslagen door
de cactussen. De bloemen van de
wolfsmelk soorten in de woestijn zijn klein
en vaak onopvallend, eigenlijk veel beter
passend bij het zuinige gedrag van een
woestijnplant dan de pronk van sommige
cactusbloemen.
Ik heb al meer dan 10 jaar een wolfsmelk
van zo’n ruim twee meter in de huiskamer
15

staan, heel decoratief. Hij heeft nog nooit gebloeid en pas recent ben ik
er achter gekomen dat ik ook niet op bloemen hoef te rekenen. De plant
heet driekantige wolfsmelk (Euphorbia trigona) omdat de doorsnede van
een tak een ster met drie punten is. In Noord-Afrika wordt deze
wolfsmelk gebruikt om omheiningen te laten groeien want ze prikken
uitstekend. Maar blijkbaar is bij de selectie en het voortplanten via
stekken het vermogen om te bloeien verloren gegaan! En toen zag ik
tijdens een vakantie in Zuid-Italië in een tuin ‘mijn’ wolfsmelk met een
hele boel gele bloemetjes. Zal dus toch wel een andere soort zijn, maar
welke?
Op de Canarische eilanden groeit op de vaak kale vulkanische bergen
de kandelaar wolfsmelk of Euphorbia canariensis. Deze vertakt op de
grond en heeft enorme bundels rechte takken van 2-3 meter hoog! Deze
takken hebben een vier of vijfhoek als doorsnede, dus geen ster. Heel
indrukwekkend deze plant tegen een kale rotswand. Deze wolfsmelk
bloeit overigens wel, maar heel bescheiden met kleine donker rode
bloemetjes.
Jan van Dingenen
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DUURZAAMHEIDSDAG 10-10-15
Zaterdag 10 oktober 2015, op
de landelijke dag van de
Duurzaamheid, wordt er in
Meerssen een Duurzaamheidsdag georganiseerd in
Gemeenschapshuis De Stip van
13:00 tot 17:00 uur. De officiële
opening door wethouder
Glimmerveen is om 13:30 uur.
Diverse organisaties en
personen die iets hebben met duurzaamheid in de gemeente
Meerssen presenteren zich met stands en lezingen. Het gaat hierbij
om duurzaamheid in de volle breedte: People, Planet,
Profit/Prosperity. Onder andere de volgende organisaties zullen
zich presenteren: Douzelage, Duurzaam Meerssen, Gemeente
Meerssen, IVN, Milieudefensie Meerssen, MOS Meerssen en
OntwikkelingsSamenwerking, Pulzar Solar, Stichting Duurzaam
geleerd, Water4life en Wereldwinkel.
Met deze dag wil de organisatie Duurzaam Meerssen de omslag naar
duurzaamheid in Meerssen versnellen. Wil je deelgenoot zijn van deze
interessante ontwikkeling, kom dan 10 oktober naar De Stip. Volg de
verdere informatie in de Geulbode en RTME of neem contact op met
ondergetekende.
Wim Derks
wimelsderks@hotmail.com
043 364 3740
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REISVERSLAG COSTA RICA
Weet u het nog? Op 5 juli 2014 speelde Costa Rica ’s avonds voor
het Wereldkampioenschap Voetballen in de kwartfinale tegen
Nederland. De wedstrijd eindigde 0-0, maar in de strafschoppenserie won Nederland met 4-3, mede door een list van Van Gaal: hij
verving onze vaste keeper (Maarten Stekelenburg) door een
strafschoppenspecialist (wie kent hem nog?) Tim Krul. Door deze
wedstrijd kwam het land Costa Rica op ons netvlies en zijn we ons
wat gaan oriënteren over de mogelijkheid voor een vakantie in dit
land. (Zo blijkt voetballen toch nog ergens goed voor!)
Al gauw bleek dat dit een welgemikt schot was, om in voetbaltermen te blijven. Costa Rica is een interessant land met een
interessante geschiedenis, maar het is voor natuurliefhebbers een
waar El Dorado. Vandaar dat ik jullie graag op de hoogte breng van
onze 24-daagse reis door dit land in maart dit jaar. Het verhaal zal
worden geïllustreerd met eigen foto’s. Eerst zullen we Costa Rica in
globale termen beschrijven en vervolgens nader ingaan op de
verschillende gebieden die wij gedurende onze reis hebben
bezocht.
Costa Rica in het kort

Costa Rica is een klein, democratisch land in Midden-Amerika,
ingeklemd tussen Panama in het zuiden en Nicaragua in het noorden.
Anders dan deze beide landen is Costa Rica een oase van rust: geen
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oorlogsdreiging, geen sociale onlusten, redelijke sociale voorzieningen,
maar natuurlijk wel qua welvaart onvergelijkbaar met het rijke westen.
Het land wordt in het westen begrensd door de Grote Oceaan en in het
oosten door de Caraïbische Zee.
Waarom is het zo interessant voor natuurliefhebbers? Costa Rica heeft
bijvoorbeeld geen leger, maar geeft het geld liever uit aan onderwijs en
natuurbeheer. Zo bestaat 25% van het totale oppervlak uit nationale
parken, natuurreservaten en particuliere natuurgebieden. De flora en
fauna van de wereld is dan ook goed vertegenwoordigd in Costa Rica:
ongeveer 6% van alle bekende diersoorten komt in Costa Rica voor,
waaronder 850 soorten vogels en 250 zoogdieren. Voor zo’n klein land
inderdaad een geweldige score. Costa Rica is wat grootte betreft kleiner
dan Nederland en België samen. De Centrale Vallei, waar het merendeel
van de bevolking (net boven de 4 miljoen inwoners) woont en werkt, is
uiterst vruchtbaar. De temperatuur is relatief hoog en bovendien is er
water in overvloed, hetgeen grote oogsten mogelijk maakt, het hele jaar
door. Er bevinden zich vele actieve vulkanen in het land. Gedurende ons
verblijf zagen we nog de as-wolken van een enkele dagen oude
uitbarsting. Verder zijn er ook wat drogere gebieden waar gedurende
maanden geen regen van betekenis valt, hetgeen leidt tot een vegetatie
van droge tropische bossen (bladverliezende bomen en doornige
ondergroei). Het grootste gedeelte van Costa Rica is echter laagland,
waar de tropische regenwouden met blad houdende bomen een zeer
rijke flora en fauna kennen. Waar de bergen wat hoger zijn is er vaak
sprake van een boomloos landschap, dat ook nog eens meestal in mist
gehuld gaat. Het vele regenwater zoekt zich via talloze rivieren een weg
naar de beide oceanen, onderweg vaak “zoetwater wetlands” creërend:
opnieuw met een geheel eigen ecosysteem. Bij de kusten bevinden zich
verder nog interessante mangrovebossen en in zee fantastische
koraalriffen. En dat allemaal in een gebied ter grootte van Nederland en
België! De gemiddelde rondreis in Costa Rica laat je kennis maken met
de meeste van deze ecosystemen. Hieronder worden enkele gebieden
besproken.
Tortuguero
In het noordoosten van Costa Rica aan de Caraïbische kust ligt een van
de belangrijkste parken: Tortuguero. Vanuit de hoofdstad is het
hemelsbreed slechts 150 km, maar in reistijd bijna een dag! Eerst gaat
het nog over grote geasfalteerde wegen, maar die worden allengs
smaller. Vervolgens gaat het 40 km stapvoets rijden over wegen met
diepe kuilen om uiteindelijk een aanlegsteiger aan een rivier te bereiken.
Daar stap je over op een boot die er nog 1,5 uur over doet om het hotel
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te bereiken aan de kust. (En je moet dus dezelfde weg terug: er is geen
andere!). Maar de boottocht is zelf al een feest. Je vaart over een brede
rivier met hier en daar idyllische zandstrandjes (helaas alleen
toegankelijk voor krokodillen en kaaimannen) en watervogels. In de
bomen bevinden zich verder talloze andere vogels, apen, luiaards etc.

De dagen erna hebben we een gedeelte van dit park verder verkend,
hetgeen altijd per boot moet. Buiten het bescheiden dorpje met slechts
een hoofdpad waar alle huizen aan liggen, is alles alleen per boot te
bezichtigen. En dan is het maar goed dat je een natuurgids bij je hebt,
die je opmerkzaam maakt op planten en dieren, die je anders compleet
zou missen. Sommige dieren hebben een buitengewone gave om zich
volledig onzichtbaar te maken door hun fantastische schutkleur.

20

Andere dieren kiezen er juist voor om opzichtig te pronken met hun
veren. Spectaculair vond ik de ontmoeting met een Python-slang, die
gelukkig net gegeten had en in het zonnetje lag te dutten.

Caño Negro
Het volgende natuurgebied dat we bezochten bevindt zich aan de
noordgrens van Costa Rica met Nicaragua en heet Caño Negro. Dit
gebied verken je ook weer per boot. In het regenseizoen kun je die rivier
bevaren en aan het eind nog kennis maken met wetlands, maar
aangezien wij in het droge seizoen Costa Rica bezochten, was dat op
dat moment niet
bereikbaar. Maar dat
werd gecompenseerd
door het (wederom)
spotten van talloze
dieren, vooral vogels.
We hebben relatief
veel ijsvogeltjes
gezien, die niet lang te
bekijken waren, maar
één exemplaar bleek
wel in voor een
fotoshoot.
Naast deze fel gekleurde soort (blauw-rood)
bevond er zich ook een
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kleinere soort in zwart-wit: de Amerikaanse ijsvogel, die in dat gebied
veel zeldzamer was.
Daarnaast zagen we draaihalzen, aalscholvers, reigers, leguanen en
diverse apensoorten. Grappig was onze ontmoeting met een groene
hagedis: door onze gids “Jesu Cristu” genoemd, omdat hij bij gevaar
lopend over water kan vluchten. Dat “wonder” hebben we inderdaad zelf
kunnen constateren. (Overigens wordt op internet de naam Jesu Cristu
gegeven aan een bruine hagedis, die blijkbaar hetzelfde kunstje kan!).

Foto: boven zeer alert, beneden wegsprintende hagedis
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Corcovado
Een derde, en zeer bezienswaardig natuurpark, ligt op een schiereiland
in het zuid-westen van Costa Rica. Dit is het grootste laaglandregenwoud aan de Pacifische kust van Midden-Amerika, waar talloze
bedreigde diersoorten, waaronder de poema, miereneter en tapir, een
veilige haven vinden. Ook dit natuurgebied is weer zeer moeilijk te
bereiken, hetgeen waarschijnlijk een van de redenen is dat er nog zo
veel natuurwaarden aanwezig zijn. Vanuit een landinwaarts gelegen
havenplaats word je nu met een klein gammel bootje over een rivier naar
de kust gebracht, waarna het bootje er
nog een dik uur nodig heeft om over de
zee een afgelegen resort te bereiken.
Zelfs dat kleine bootje kan de kust niet
bereiken, zodat je de laatste honderd
meter door zee moet waden en dan nog
over land naar het hotel moet lopen.
Vermoeiend, maar alleszins de moeite
waard. Tijdens deze strandwandeling
zagen we in de bomen enorme
papegaaien zitten: een bedreigde soort
waarvan hier de grootste kolonie te zien
is.
Vanuit het hotel kun je wandelingen maken over goed begaanbare
paden. Ook nu is het weer goed om een gids bij je te hebben die het
gebied, en de erin levende dieren, op zijn duimpje kent. Een bijzondere
ontmoeting tijdens een wandeling betrof deze kanjer: de tapir.
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Dit imposante beest, iets kleiner dan een pony maar groter dan een
varken, is een nachtdier, maar wij zagen hem overdag, vergezeld van
een metgezel en een klein exemplaar. Vermoedelijk een gezinnetje
tijdens een dagje-uit.
Dit dier stak het pad over ongeveer een meter of zes vóór ons,
ogenschijnlijk zonder ons op te merken. Volgens onze gids een
zeldzame waarneming, omdat het dier eigenlijk een nachtdier is, evenals
de poema en de boomdiereneter.
Tot slot
Naast de hierboven beschreven natuurparken hebben we op vijf andere
plekken overnacht, waarbij we steeds weer nieuwe waarnemingen
konden doen. Naast de diverse soorten kolibries, die we op verschillende
plekken tegen kwamen, zagen we allerlei soorten vlinders (inclusief de
grote (10 cm) blauwe vlinder, diverse soorten slangen, leguanen, toekan
(2 verschillende soorten) en pelikanen. Wat wij niet gezien hebben (niet
het juiste seizoen), maar waar Costa Rica om bekend staat zijn de
kikkers en de schildpadden. Zowel het leggen van de eieren, als later het
uitkomen van de jonge schildpadjes, schijnt spectaculair te zijn. Wel
hebben we nog een paar andere
beroemde vogels waargenomen .In
de eerste plaats de mot mot. Deze
vogel is genoemd naar het geluid dat
hij voortbrengt (denk aan koekoek,
tjiftjaf). Een schitterend vogeltje,
waarbij hij ook nog eens fantastische
staartveren met zich meebrengt.
Ook is Costa Rica erg bekend om de
schitterende vogel: de quetzal.
De volgende beschrijving van deze
vogel is ontleend aan Wikipedia: “De
quetzal is volgens velen de mooiste
soort uit de familie van de trogons.
Zowel de mannetjes als de vrouwtjes
hebben een metaalglanzende groene
kop, rug en vleugels, een helderrode
borst en witte onderstaartveren. Bij de
wijfjes zijn de kleuren overigens wel
wat minder uitbundig dan bij de
mannetjes en vaak is het
metaalgroen vervangen door bruine
veren. Bij mannetjes groeien in de
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paartijd vier staartdekveren uit tot erg lange, sierlijke groene slierten die
buitenboord hangen als ze in het nesthol zitten.”
We hebben de bedreigde en
dus zeldzame quetzal op
verschillende plaatsen gezien,
ook gefotografeerd, maar een
echt scherpe foto was er niet bij,
vandaar een foto van de quetzal
van Wikipedia.
In dit verhaal ligt de nadruk op
de waarnemingen betreffende
de dierenwereld, maar het
behoeft geen betoog dat de
plantenwereld van Costa Rica
minstens zo indrukwekkend is.
André en Gerrie Ament
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JULIANABOOM
Op het Kerkplein in Geulle staat een Julianaboom die geplant is in
1909 bij gelegenheid van de geboorte van prinses, later koningin
Juliana. De Julianaboom behoort tot de Oranjebomen die geplant
zijn (en worden) bij belangrijke levensgebeurtenissen van de
Nederlandse koninklijke familie (geboorte, kroonjaar of huwelijk). Er
zijn in Nederland veel Oranjebomen. Het gebruik dateert uit de 19de
eeuw toen bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 in
verschillende plaatsen koningslindes geplant werden (koning hier
gebruikt in de zin van de staatsrechtelijke koning, man of vrouw).
Herdenkingslindes van koninklijke allure worden vaak omgeven
door een gietijzeren hekwerk dat doet denken aan een kroon. Een
mooi voorbeeld van een dergelijk hekwerk staat rond de Julianalinde op het Keizer Karelplein in Maastricht.
Oranjebomen worden steeds geplant op een centrale plaats in een
woongemeenschap zoals het Kerkplein in Geulle. In 1909 was dat voor
een boom een veilige plek. Door de week wat voetstappen van
bezoekers van het gemeentehuis en een enkele keer wat snelverkeer uit
die dagen zoals een paard met calèche of een hondenkar. ’s Zondag
was het natuurlijk wat drukker als iedereen ter kerke ging. De
Julianaboom kreeg dan de voetgangers te verwerken die richting ‘Aan de
Maas’ huiswaarts keerden of die op de hoek van het Kerkplein in café
Jacobs nog een afzakkertje namen of een kaartje legden.
Oranjelinde
Bij het planten van een Oranjeboom wordt vrijwel steeds gekozen voor
een linde. Om precies te zijn: een Hollandse linde (in het latijn: Tilia
europaea). De keuze voor deze boom is niet toevallig. De linde heeft van
oudsher bewezen over taaie groeikracht te beschikken. Dat wisten onze
voorouders de Germanen ook al, reden waarom de ruimte onder een
eeuwenoude linde vaak gebruikt werd als ontmoetingsplek voor
gerechtelijke, sociale en godsdienstige bijeenkomsten. De linde kan
gemakkelijk enkele honderden jaren oud worden met uitschieters tot wel
500 of 600 jaren. Maar dan willen die bomen natuurlijk wel een
onbekommerde groeiplek zonder aanhoudend gedreun of gedraai van
de moderne tijd. Zulk een groeiplek is de meeste herdenkingsbomen in
deze tijd niet meer gegund. Vanaf de jaren vijftig vorige eeuw komt onze
samenleving in een versneld proces. Eerst worden de wegen
geasfalteerd maar spoedig daarna wordt ook het centrale plein, gebruikt
als memorie-plek voor de koningslinde, verhard. Voor de linde resteert
een klein rondje van enkele vierkante meters ‘normale’ grond. En daar
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wordt ook nog vaak overheen gereden. In die omstandigheden ben je als
boom letterlijk gehard en zijn je groeikansen afgedekt door bitumen of
een andere verharding.
Nochtans, de Geulse koningslinde is blijven groeien en hij heeft nu de
voor bomen geldende leeftijd der sterken al met zes jaren overschreden.
De linde was in de loop van de tijd wat ‘alle kanten’ uitgegroeid. Een
tiental jaren geleden heeft men de uitstekende punten wat terug
gesnoeid waardoor de boom een wat compactere vorm kreeg en minder
gevoelig zou moeten zijn voor stormschade. Dat is ijdele hoop gebleken
want deze zomer is een grote tak afgebroken (zie foto). Maar de
Julianaboom staat er nog steeds. Misschien een goed idee om de 100jarige alsnog te trakteren op wat meer ruimte rond de stam met
daaromheen: een mooi hekwerk. Een hele eer voor onze gemeente om
dit te doen voor haar enige Julianaboom!

Bij het schrijven van dit artikel heb ik nog navraag gedaan naar
Julianabomen in de andere tot de gemeente Meerssen behorende
woonkernen. Die zijn er niet zo werd mij verzekerd. Wel is er in het park
in Meersen bij de geboorte van prinses Amalia een naar haar genoemde
linde geplant.
paulnotten@hetnet.nl
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MEERSEN IN DE BAN VAN HELLINGBOSSEN
De bodem in Zuid-Limburg is heel vruchtbaar met dalen en heuvels.
Vanuit de dalen gaan er hellingen naar boven. De steile hellingen zijn
niet geschikt voor akkers en weilanden. De natuurlijke begroeiing heeft
daar altijd meer kans gekregen. De hellingen werden vroeger wel
begraasd en het hout werd gekapt voor eigen gebruik. Er was toen op de
hellingen veel minder bos dan nu. De huidige bossen op de steile
hellingen hebben nu vooral een natuurwaarde en hebben een grote
betekenis voor de natuurbeleving van mensen in ons dichtbevolkte ZuidLimburg.
Het project “Meerssen in de ban van Kunst & Natuur” zal dit jaar
plaatsvinden in september en oktober. In dit project is er ook plaats
ingeruimd voor onze natuur. Dit jaar staan onze hellingbossen centraal.
Aan alle groepen 6 van de basisscholen in de gemeente Meerssen wordt
een binnenles (introductie met film) en een buitenles (excursie)
aangeboden onder leiding van natuurgidsen. De binnenlessen vinden
plaats in de periode 10-18 september en de buitenlessen in de periode
14-23 september. Aan (groot)ouders wordt gevraagd hun beleving van
de hellingbossen van vroeger in te brengen.
Excursies en wandeling
Wilt u meer weten over hellingbossen, historie, gebruik, bodem, opbouw
en zo? In het kader van “Meerssen in de ban van hellingbossen” worden
de volgende excursies georganiseerd:
Zondagmiddag 27 september door IVN-Ulestraten een excursie naar
het Vliekerbos, vertrek om 14.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat
6235 AC) o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647).
Zondagmiddag 4 oktober door IVN -Meerssen een excursie naar het
Kalverbos, vertrek om 14:00 uur vanaf grasveld Burg. Kisselstraat, 6231
AH Meerssen o.l.v. Els en Wim Derks (043 364 3740).
Zondag 11 oktober door IVN Meerssen een dagwandeling door
hellingbos en door Elsloo, Terhagen en Catsop, vertrek 10.00 uur station
Meerssen, 10.30 uur parkeerplaats kasteel Elsloo o.l.v. Geert Hovens
(043-3646026) en Jeanne Lam (043-3649012)
Nadere informatie
Website: http://meerssenindebanvan.info
Email: wimelsderks@hotmail.com
Tel: 043 364 3740
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MIENE KWALLEF herfst 2015 - aflevering 10
Het is onderhand een mooie traditie om over de kwallef te schrijven.
Wat mij opvalt is, dat de inhoud een bijna vaste vorm heeft
gekregen. Meestal eerst iets over de weersinvloeden, daarna komen
de werkzaamheden in de kwallef en een en ander over de
producten.
Vaak ga ik op bezoek bij een kwallever en als afsluiting beschrijf ik
een recept. Deze structuur bevalt mij, hopelijk de lezer ook. Waar ik
zeker voor open sta is, vragen of wensen. De meeste lezers weten
mij wel te vinden, toch? Zullen we maar beginnen?
Het weer
Ja, het weer speelt een heel belangrijke rol. Ik hou van koele voorjaren,
met genoeg regen. Dan pas komt de kwallef de zomer goed door. We
zien het weer gebeuren. In mei was het aanvankelijk wel koel en nat
maar later weer te vroeg warm en vooral te droog. En juni ging hiermee
door. Begin juli merk je dat. De grond droogt uit, de vruchtgroei stagneert
of vruchten worden al vroeg “noodrijp”. Vaak zie je dat de vrucht
tegenvalt en de zaadproductie wel goed tot ontwikkeling komt. Als goede
graadmeter geldt de venkel. We oogsten graag een stevige venkelknol.
Als het te droog is, dan groeit de knol niet. De plant gaat al snel schieten.
Het is een wetmatigheid in de natuur, dat de plant (bijna in doodstrijd)
eerst denkt aan voortplanting. Zo zie je ook de sla sneller doorschieten.
Spinazie doet dat ook; je krijgt geen kans te oogsten. 2015 heeft veel
van deze kenmerken. Je kunt dit voorkomen of beter gezegd bijsturen,
door op tijd te beginnen met water geven. Het is dan kunst om genoeg,
maar vooral niet teveel water te gieten. Van elke dag water geven
worden planten lui en de
wortelontwikkeling blijft achter. Beter
is één keer per week flink te sproeien,
lang en rustig. Let er vooral op dat de
grond niet dicht plempt, waardoor de
grond ondoordringbaar en hard wordt.
En als je bewatert, doe dat dan in de
late avond of heel vroeg in de
ochtend. Waterdruppeltjes op het blad
worden vergrootglazen en door de
zon gaat blad en bloem dan letterlijk
verbranden. Dat is goed te zien bij
hortensia’s en hosta’s. Alles heeft zijn
voor en tegen. De natuur laat zich
helpen, maar ik raad sterk af tegen de
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natuur te vechten. Dat verlies je altijd. Dus maar gewoon een beetje
bijsturen en leren accepteren.
Aardappels
Altijd heb ik interesse in aardappelen. Het is zo eenvoudig en je kunt er
zo veel plezier van hebben. Dit jaar heb ik in de drie kwalleven samen
wel 16 soorten aardappelen. Mijn favorieten zijn en blijven de
Annabelles, Rosevals en Cornes des Gattes. Andere rassen probeer ik
ook. Zo kan ik ook Raja (een aanrader van Gene Muris) rekenen tot een
favoriete aardappel. Deze is gezond, lekker, flinke opbrengst en heeft
een goede maat voor frieten. Het is de kunst om aan pootgoed te
komen. Vreekens in Dordrecht is mijn favoriete leverancier. Maar ook
Aveve in Beek of Maasmechelen hebben een ruime keuze (wel wat
duur). Dit jaar geen fytoftora gezien, geen coloradokever aangetroffen,
geen zorgen. Het enige was dat door de droogte de aardappelen wat
kleiner bleven. Vorig jaar vond ik de smaak van de jonge aardappeltjes
wat achterblijven. Dit jaar had ik die ervaring weer. Ook dat schrijf ik toe
aan de droogte. Volgend jaar nieuwe kansen. En, ik blijf het zeggen:
aardappelen nooit schillen of doorsnijden voor het koken. In februari
hadden de Annabelles nog steeds smaak. De schil houdt de smaak
binnen.
Uien
De uien deden het met name in Vliek bijzonder goed. Vooral kwallever
Wil zal glunderen bij dit compliment. Ere wie ere toekomt. De uien staan
op het wortelperceel, voor het eerst in gebruik. Eigenlijk niet goed om als
eerste teelt uien te telen. Het ontginnen begint met twee voren diep
omspitten en in het eerste jaar aardappelen telen. De grond krijgt
hierdoor een betere structuur en het kweekgras is gedoemd af te sterven
onder het donkere aardappelloof. Wil heeft op zijn knieën steeds het
opkomende kweekgras verwijderd, alle lof. De opbrengst was bijzonder.
De uien hangen nu te drogen onder het dakje bij de tomaten. De aanblik
geeft een dankbaar gevoel.
Tomaten
Zo kom ik vanzelf bij de tomaten. Dit jaar maakten we een afdakje voor
de tomaten. Het tomatenblad mag niet nat worden. Nattigheid is
bevorderlijk voor de fytoftora. Tomaten verlangen dan wel dat ze
regelmatig water krijgen aan de voeten. Ook dat is doorontwikkeld. In
mei was ik op bezoek in de tuinen van kasteel Hex bij St. Truiden. De
open-dag van kasteel Hex is sowieso een aanrader. Een leuk uitstapje,
er is veel te zien en te koop, gezellig en leerzaam.
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Daar zag ik dat de tomaten
onder afdakjes stonden in 2
rijen, geen wanden voor of
opzij. Op de grond lag een
dikke laag stro en tussen de
rijen om de 75 cm was een
grote aarden bloempot in
gegraven, bovenkant gelijk
met bovenkant stro ( foto).
In de bloempotten wordt
regelmatig (niet elke dag)
water gegeven. Het verhaal
hierachter is dat de tomaten
ook droge voeten houden,
het wortelstelsel wordt
gestimuleerd, de grond kan
onder het stro niet
uitdrogen, onkruid krijgt
geen kans. En de
onderaan-hangende
groeiende tomaten komen
niet aan de grond maar
vleien zich in het stro. En
vooral ook: het ziet er gewoon leuk en goed verzorgd uit. We leren
steeds bij. Volgend jaar doen we de stokken stabieler plaatsen, want ze
slingeren met bovenkant nu nog een beetje en staan bij het verzorgen
soms in de weg. En het opbinden is dan ook eenvoudiger. Het succes
zal volgend jaar nog grootser zijn. Overigens, de tomatenplantjes werden
spontaan aangeboden en gebracht door een collega kwallever Jeu van
der Coelen.
Een andere kwallef
De beheerorganisatie van de Kwallef van Vliek doet het goed. Men is
nog meer betrokken, is intensiever met zaken bezig en dat leidt tot meer
genot en hogere kwaliteit. Men oogst ook gretiger en op tijd. Het
educatieprincipe van het IVN komt hiermee nog beter uit de verf.
De bloemenweelde in de Kwallef van Vliek werkt door in een complete
kwallefbiotoop. Dat uit zich onder andere in mooie afwisseling, leuke
hoekjes, maar vooral in het beheersbaar hebben van ongewenste gasten
als slakken en rupsen. De massa’s bijen genieten op de bloeiende
lavendel. En, op meerdere momenten is een hazelworm gesignaleerd.
Deze beestjes mogen er zijn. Door de compleetheid en de afwisseling
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ontstaat een zekere vorm van evenwicht. Precies wat we willen. De
mens is er te gast; een goed gevoel.
Er zijn in Ulestraten nog
veel kwallefjes en zelfs op
heel bescheiden plekjes of
zelfs verstopt. De kwallef
van Sjaak Rolink aan de
Gouverneur Houbenstraat is
hiervan wederom een mooi
voorbeeld. Sjaak is een
liefhebber. Hij geniet ook
van het bezoek en geeft
met plezier een rondleiding.
De kwallef achter zijn huis is
opgedeeld in 3 percelen
met paden ertussen. Op
deze wijze reguleert hij de
wisselteelt. Als belangrijkste
gewassen zijn er meerdere
sla-soorten, tomaten, prei,
en vooral bonen. Bonen zijn
er in meerdere soorten en
vooral staakbonen genieten
zijn voorkeur. Hij heeft
zoveel niet meer nodig en
wil graag wat van de oogst meegeven. Van de oogst iets weggeven is
een mooie karaktertrek van de genietende kwallever. Bloemen zijn als
vanzelfsprekend volop aanwezig en geven nog meer fleur aan deze
weelde. Sjaak is bescheiden en wil graag zijn ervaringen delen. Wat hem
dit jaar opvalt en eigenlijk tegenvalt is dat de vruchtgroei is verstoord,
door de warmte en de droogte. Sjaak legt dit uit met als voorbeeld de
bonen (foto). Ze groeien minder rijkelijk en zijn plotseling te rijp voor de
oogst. De smaak is niet echt goed, de boon wordt te groot en al vroeg en
ongewenst rijp (noodrijp). Dit is niet echt loon naar werken. Sjaak blijft
positief, volgend jaar weer opnieuw.
Pruimen
En in de pruimentijd is het ook tijd voor (dikke) pruimenpannenkoek. Ik
ben ermee opgegroeid, mijn moeder had er plezier aan om de goed
etende jeugd, ook goed eten voor te zetten. Haar recept is nu ook het
mijne. Eerst het gistdeeg bereiden en te rijzen zetten, daarna de pruimen
oogsten, wassen en in 12 stukjes snijden.
32

De pruimen worden door het deeg geroerd en de pannenkoeken worden
volgens het principe van 3-in-de-pan gebakken. Warm en afgekoeld
heerlijk. Probeer het eens, ook met goudrenetten of met gember,
geweldig. En sinds enkele jaren is ook de hartige pannenkoek bekend.
Hiervoor worden preiringetjes, ham reepjes, stukjes camembert en
rucola met het deeg gemengd en bruingebakken. Wij drinken er een koel
glaasje kriekenbier bij, lekker zurig. Het water loopt me uit de mond.
Pruimenpannenkoek:
- ½ liter melk
- onsje natte gist
- 2 eieren
- 2 eetlepels suiker
- ½ kilo bloem
- mespuntje zout
Gist aanmaken met lauwe melk en suiker.
Al roerend de andere ingrediënten bijvoegen.
Gladde massa afdekken en half uur laten rijzen. Als vulling het fruit in
stukjes of uitgebakken spekjes na het gisten bijmengen. Bakken in de
koekenpan volgens principe drie-in-de-pan. Opdienen met lekker glaasje
bier (liefst zurig = kriekenbier of geuzebier).
En als je het helemaal goed wil doen vooraf een lekker dikke soep. In de
zomer tomatensoep en in de winter erwtensoep. Dat is pas goed eten en
lekker eten. Als ik ze bak, wordt mijn moeder ook getrakteerd.
Graag tot volgende keer, groe(n)ten, Henk Urlings
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Wie gaat er mee genieten van de duisternis en van de
mooie sterrenhemel?
Op zaterdag 24 oktober
2015 wordt er in de
gemeente Meerssen voor
de elfde keer meegedaan
aan de “Nacht van de
Nacht”. Dit is een jaarlijks
nationaal evenement dat
georganiseerd wordt door
de Natuur- en Milieufederaties met als doel om
aandacht te vragen voor de
gevolgen van verlichting in
het donker.
Nederland is een van de
meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden er miljoenen euro’s
verspild door inefficiënte verlichting. Buitenarmaturen waarbij het licht
ook naar boven schijnt
veroorzaken veel verstoringen
voor mens en dier. Andere vormen
van lichthinder zijn glastuinbouw,
sportveldverlichting,
terreinverlichting, sierverlichting,
onnodige huis- en tuinverlichting.
skybeamers en reclameverlichting.
Gemeenten kunnen ook veel doen
aan het soort verlichting en de
hoeveelheid verlichting. In het hele
land doven provinciehuizen,
gemeentehuizen, andere
openbare gebouwen,
straatverlichting en veel
particulieren op 24 oktober de
lichten. Er kan veel licht gedoofd
worden in die nacht. Wie doet er
mee?
Niet alleen mensen hebben last
van teveel licht. Ook voor dieren
en planten is het belangrijk dat de
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nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de
oerkwaliteiten van het landschap. Het teveel aan licht verstoort het
bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem
ontwrichten.
Tijdens een wandeling willen we de deelnemers laten ervaren wat
lichtvervuiling is en wat duisternis is. Wandelen in het donker is heel
bijzonder en mooi, misschien horen we wel uilen of ontdekken we
vleermuizen. We nemen een detector mee waarmee we vleermuizen
kunnen horen.
De vereniging Galileo, die zich bezighoudt met weer- en sterrenkunde
zal onderweg hun indrukwekkende, computergestuurde telescopen
opstellen en ons de magische sterrenhemel laten zien. Daarvoor zoeken
we een donkere plek. Want ook door lichtvervuiling kunnen we minder
genieten van de sterren.
We starten om 19.30 uur achter de kerk in Ulestraten (Dorpstraat) en zijn
ruim twee uur later terug. Dit is een gezamenlijke activiteit van IVNUlestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie Meerssen. Onderweg is er
aandacht voor diverse vormen van lichtverontreiniging. Ook als u geen
lid bent van bovengenoemde organisaties kunt u gratis deelnemen. En
kinderen zijn bijzonder welkom.
Informatie: 043 3643740, aanmelding is niet nodig
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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 recent nog een aantal zaken extra gerealiseerd:
Open Dag Kwallef van Vliek
Op 6 juni heeft deze werkgroep een Open Dag georganiseerd die werd
bezocht door meer dan 200 personen. Opmerkelijk hierbij is dat de
belangstelling van buiten Ulestraten erg toeneemt, dit waarschijnlijk
vanwege de strategische ligging van de tuin: steeds meer passanten
worden geprikkeld door wat er in de tuin allemaal te zien is. Op de Open
Dag werden weer veel vragen gesteld over biologisch tuinieren en alles
wat daarmee samenhangt, zoals compostering, omgaan met onkruid,
slakken, luizen, enz. Door wisselteelt, combinatieteelt, keuzeteelt,
geregeld schoffelen/wieden en het toepassen van diverse
milieuvriendelijke middelen kan men bijna een ideale toestand creëren.

De meeste bezoekers waren verbaasd dat je zonder kunstmest en
bestrijdingsmiddelen zo‘n prachtige tuin kunt krijgen zoals de Kwallef van
Vliek laat zien. Voor ons betekent dit alles dat onze tuin ook een duidelijk
educatieve functie heeft!
Moesdistel
Brandnetels en andere ruigtekruiden verwijderd rond de moesdistel (29
juni). De moes- of kooldistel vindt men in onze omgeving alleen in het
brongebied van de Watervalderbeek en was hier pas sinds de beginjaren
70 bij enkelen bekend. Sinds een jaar of acht ontfermt IVN Ulestraten
zich over deze bijzondere plant. Het resultaat mag er zijn, de standplaats
van de moesdistel en daarmee het aantal moesdistels wordt alsmaar
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groter. Op het ogenblik is de status van de moesdistel niet bedreigd
maar zeldzaam. Deze geel bloeiende distelsoort, de meeste distels
bloeien blauw, behoort tot de composietenfamilie en kan 0,6-1,5 m hoog
worden. Ze bloeit vanaf begin juli tot eind augustus en houdt van een
natte bodem. Waarschijnlijk werden de jonge bladeren, stengel en
wortel vroeger als groente gegeten, gezien de naam. Mogelijk ontsnapte
de moesdistel ooit als zaad uit een moestuin die behoorde bij de
woningen, rond 1800 in de Raarslak, vlakbij het huidige brongebied.

Onderzoek
Onderzoek naar het resultaat van
een experiment dat is uitgevoerd in
februari 2014. Hierbij werd door IVN
Ulestraten in het weiland tegenover
de Kwallef op landgoed Biesenberg
een gras- en kruidenmaaisel
afkomstig uit een orchideeënweide
bij Kerkrade uitgestrooid. Op de
open dag van de Kwallef (zie
boven) bloeide weliswaar nog geen
orchidee, maar wel meer dan 100
(!) exemplaren van de grote
ratelaar, een half-parasiet, waarvan
kennelijk de zaden óók in het
maaisel uit Kerkrade zaten.
- In het bosgebied van het
natuurgebied de Biesenberg een
15-tal zakken houtsnippers op het
bospad aangebracht ter hoogte van
de natte plaatsen. (30 juni)
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Overleg met gemeente (13 juli).
Hierbij is ter sprake gekomen het periodieke onderhoud aan bospaden,
bermen, e.d. en welke rol IVN-Ulestraten hierin kan spelen.
Wat betreft de wegbermen houdt onze gemeente zich erg goed aan de
afspraken nl.:
-Niet te vroeg in het seizoen beginnen met maaien, i.v.m. de
zaadvorming.
-Een stoppelhoogte aanhouden van circa 10 cm, i.v.m. op de bodem
aanwezige insecten e.d.
-Het maaisel afvoeren, i.v.m. de nodige verschraling van de bodem.
-Stukjes berm niet maaien (gefaseerd maaien) ook i.v.m. zaadvorming.
NB: Mogelijk dat in de komende jaren bij de tweede maaibeurt het
maaisel plaatselijk niet wordt afgezogen om laatbloeiende planten de
kans te geven hun zaad op de berm achter te laten (voorstel en proef
van gemeentewege).
Wim Ghijsen
Foto’s van Fred Erkenbosch
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ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
2015
Woensdag 2 september: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (043 364 3740).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Zondag 27 september: Meerssen in de ban van hellingbossen.
Excursie o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 14.00 uur
achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 7 oktober: Mergellandhoenders door Jo Soogelée o.l.v. Jo
Frenken (043 3644975). Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder
D’n Huppel
Zaterdag 24 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 achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 4 november: “Op en rond het plateau van Schimmert, een
blik vanaf de Watertoren”, door Fred Erkenbosch (043 364 4647).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Woensdag 2 december: “Dood doet leven” door Hettie Meertens van
Stichting Ark o.l.v. Wim Derks (043 374 3740) Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal 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 Onder D’n Huppel.

39

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.
2015
12 september: Fossielen zoeken in groeve
het Rooth, Cadier en Keer.
10 oktober: Hutten bouwen in de Dellen. m.m.v. de Landschapsgroep.
Bijeenkomst en start activiteit: Parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
Veeweg Meerssen.
14 november: Op onderzoek rond de Curfsgroeve.
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 Meerssen.
14 mei: Bezoek Ecoduct en speurtocht door Kasen.
11 juni: Verrassingstocht o.l.v. team.
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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
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Groene Brigade Provincie Limburg
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied.
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
Milieuklachten binnen de gemeente Meerssen:
Het Klant Contact Centrum zorgt voor Registratie Meldingen Openbare
Ruimte (MOR).
Tel 14 043 (geen cijfers toevoegen) of email kcc@meerssen.nl
043-3661617 en 043-3661706 of marianne.schattenberg@meerssen.nl
(ook voor hondenoverlast, illegaal stoken en afval storten)
Vleermuizenmedewerker gemeente Meerssen
Christel Schepers 043-3661617
Voor vragen en/of overlast van vleermuizen.
Meldpunt openbare werken gemeente Meerssen: 043-3661888
Voor dringende storingen dag en nacht bereikbaar
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 er extra kosten zijn en
dus ook worden vermeld.
Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
Er zijn geen verplichtingen gekoppeld aan uw vrijblijvende deelname.
Vertrektijden worden stipt gevolgd: wees dus niet te laat!
Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
Denk aan aangepast schoeisel, kleding en eventueel een versnapering
voor de stevige trek; buitenlucht maakt hongerig!
Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Onze afdeling staat open voor kritiek, opmerkingen, suggesties etc.
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.

D’n Haamsjeut wordt gedrukt op duurzaam geproduceerd (FSC) papier
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