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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na de winter Haamsjeut 2013 is dit de lente haamsjeut (2014 alweer).
Ik heb echter nog niet veel winter gevoeld de afgelopen maanden,
jullie wel? Ze zeggen, dat de natuur zes weken voorloopt, maar ik
ben het eens met de woorden die ik iemand heb horen zeggen:"De
natuur is de natuur en die doet gewoon haar ding, die loopt nooit
voor of achter". Laten we hopen op een mooie lente.
Er is de afgelopen tijd natuurlijk weer van alles gebeurd. Veel mooie en
leuke dingen, maar ook wat minder leuke. Zo is na een tijd van grote
spanning en lijden onlangs de schoonzoon van Wim en Els Derks
overleden. We wensen hen en hun dochter en kleinkinderen veel sterkte.

Maar nu de leuke zaken. Allereerst roep ik de Oudejaarswandeling in
herinnering, die was weer zeer geslaagd, zowel voor wat betreft de route,
als voor wat betreft de opkomst. En natuurlijk de gezelligheid, mede
vergroot door de goede verzorging van de inwendige mens, onderweg en
na afloop. Iedereen die meegewerkt heeft: bedankt!
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Daarna was er de Algemene Ledenvergadering waar weer eens bleek wat
voor geweldige en actieve vereniging wij hebben. Zie de jaarverslagen
van de diverse werkgroepen verderop. De club is financieel gezond, maar
wat wil je ook met zo'n penningmeester.
Ook niet onvermeld mogen blijven de activiteiten aan het Vliekerbos en
natuurlijk de Kwallef. We hebben daarvoor inmiddels de beschikking over
een stuk professioneel gereedschap, namelijk een bosmaaier met
toebehoren, geschonken door de eigenaren van het Vliekerbos, de familie
Grouwels. Wij mogen in onze handen knijpen met de houding van de
respectievelijke "landheren" en "landvrouwen".
De "reguliere" avonden werden zoals steeds weer goed bezocht. Zij
blijken dus nog steeds in een behoefte te voorzien.
En last but not least:de cursus vogels herkennen is van start gegaan met
21 aanmeldingen. Een groot succes dus, met dank aan de initiatiefnemers
en de cursusleiders.
Hou de website en de publicaties in de gaten en we zien elkaar
ongetwijfeld bij een van de komende activiteiten.
Tot dan.
Huub

Nieuwe leden
Gelukkig kunnen we ook nu weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:
- Pascalle Satijn uit Ulestraten
- len en Lei Hendriks uit Schimmert
- Leon en Hélène Schoenmakers uit Ulestraten
- Marleen Luijten uit Genzon
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op woensdag 29
januari 2014 in ons verenigingslokaal D'n Haamsjeut. Aanwezig: 29
personen.
1. Welkom en opening door de voorzitter
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16-1-2013
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Rooster van aftreden van bestuursleden
Volgens deze rooster is Jo Frenken aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, derhalve wordt de
bestuurstermijn van Jo Frenken verlengd met 4 jaar.
4. Bespreking van het Jaarverslag 2013
De voorzitter geeft een terugblik over 2013. De nadruk ligt vooral op de
vele werkzaamheden die het IVN het afgelopen jaar heeft verricht ten
behoeve van Duurzaamheid, Natuur, Milieu en Landschap, hetgeen zich
ook vertaald heeft in een toename van ons netwerk. Het volledige verslag
staat in deze Lente-Haamsjeut van 2014.
5. Bespreking van de
Jaarverslagen van de
werkgroepen
Alle coördinatoren geven een
kort overzicht van de
activiteiten van hun
werkgroep over het
afgelopen jaar. Deze
verslagen worden eveneens
in het Algemeen Jaarverslag
verwerkt en staan in deze
Lente-Haamsjeut. Begin
2014 zijn twee nieuwe
werkgroepen geformeerd: de
werkgroep Vliekerbos en de
Kwallef van Vliek en
opgeheven is werkgroep
Onderhoud.
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6. Financieel verslag over 2013
De penningmeester Wim Derks geeft een overzicht van onze financiële
situatie. De vooruitzichten voor 2014 zijn positief. De vergadering gaat
akkoord met het gevoerde financiële beleid van het bestuur en met het
voorstel van het bestuur de contributie voor 2015 niet te verhogen.
7. De kascontrolecommissie
Bij monde van Sjo Meels stelt de kascontrolecommissie de vergadering
voor om de penningmeester décharge te verlenen over de financiële
verslaggeving betreffende het jaar 2013. Met een waarderend applaus
sluit de vergadering zich hierbij aan.
Van de controlecommissie is aftredend Sjo Meels. Nieuw gekozen lid voor
2015 is Lies Kleintjens. De kascontrolecommissie 2015 zal dus worden
gevormd door: Els Carboex, René Derhaag en Lies Kleintjens. In 2015 zal
Els Carboex aftreden.
8. Huldiging van de jubilarissen
Er was maar één jubilaris en deze had zich afgemeld. Toch van harte
proficiat namens de vergadering en bedankt voor 25 jaar trouw
lidmaatschap!
Er was toch nog een klein jubileum. Vanwege een presentatie van onze
projecten voor een provinciebreed publiek had IVN-Ulestraten een
aantrekkelijk jack gekregen en deze werd uitgereikt aan Marie-José
vanwege haar ca. 5 jarig leiderschap van de Jeugdgroep, mede ook als
teken van waardering voor haar inzet t.b.v.de jeugd.
9. Mededelingen van algemene aard
De voorzitter doet nog eens een oproep aan de leden om actief mee te
doen aan lezingen of presentaties voor onze maandelijkse clubavond, ook
foto’s of meldingen van en uit de Natuur zijn van harte welkom. Dit alles
kan doorgegeven worden aan een van onze bestuursleden. Op- en
aanmerkingen over de website, of interessante berichten voor die website
kunnen rechtstreeks aan de beheerder van onze website (André Ament)
worden doorgegeven.
De voorzitter gaat nog even in op de politiek die IVN-landelijk wil invoeren
m.b.t. het lidmaatschap. Op dit moment ligt nog niets definitief vast en
IVN-Ulestraten zal haar uiterste best doen om voor onze landelijke leden
alsook voor de Ulestratenleden een zo gunstig mogelijk resultaat te
behalen.
10. Rondvraag
René Derhaag stelt dat er voor brugklassers en ouder weinig te doen is
binnen de Jeugdgroep.
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Bij het vergroten van de regenwaterbuffers treedt verstoring op van de
aanwezige flora en fauna. Dit is echter een tijdelijke zaak, het uiteindelijke
resultaat is voor met name de amfibieën gunstiger dan voorheen.
Jos Smeets vraagt om alle verslagen als pakket digitaal aan te leveren.
Wim Derks geeft aan dat de tweede thema-avond over Duurzaamheid
plaats vindt op 25 feb. aanstaande. Hijzelf is daarbij een van de sprekers.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Na het officiële gedeelte wordt de avond voortgezet met een moeilijke
“natuurkwis” met wat toegevoegde humor. Hieruit bleek dat er veel kennis
van zaken binnen IVN-Ulestraten aanwezig is. Het gevolg hiervan was
dan ook dat alle deelnemers de kwis hadden gewonnen.
Wim Ghijsen
Secretaris
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JAARVERSLAG IVN-ULESTRATEN OVER 2013
Inleiding
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten.
Het jaar 2013 is dankzij de meestal belangeloze inzet van velen weer
geslaagd te noemen.
Doelstelling
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Het idee daarachter is dat
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten
wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding,
gezondheid en energie.
IVN-Ulestraten werkt aan die doelstelling door:
- enerzijds het organiseren van diverse activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen, cursussen, lessen, overleg enz.,
- en anderzijds in het dagelijks leven zowel in woord, geschrift en
gedrag het goede voorbeeld te geven.
Daarbij is, naast het overdragen van kennis, ook het overbrengen van
gevoel voor en het beleven van de natuur belangrijk.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de natuur beleven, tot het actief bijdragen
willen leveren aan natuur- en milieueducatie. Per 31 december 2013
hadden we 103 volwassen leden en 8 jeugdleden; ons ledenaantal blijft al
jaren redelijk stabiel.
Doelgroepen
IVN-Ulestraten richt zich op de burgers in het algemeen via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten en cursussen. Maar ook op bestuurders via
overleg met en advies aan de Gemeente. Jeugdigen proberen we via de
jeugdgroep en basisschool te interesseren voor de natuur. En tenslotte
wordt de bejaarden in bejaardenhuizen namens IVN natuuractiviteiten
aangeboden.
Activiteiten
- Lezingen / thema-avonden; maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, ook in 2013 zijn deze avonden goed tot zeer goed
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bezocht; sinds dit jaar wordt in D’n Haamsjeut een terugblik van de
activiteiten gepubliceerd;
- IVN heeft meegedaan aan de nationale boomfeestdag en aan de
jaarlijkse opschoondag voor de buitengebieden;
- Uiteraard hebben wij in oktober ook meegedaan aan de Nacht van de
Nacht;
- Jaarlijks presenteert het IVN zich (samen met IVN-Meerssen) op de
jaarmarkt van Meerssen. Met name de gezamenlijke jeugdgroep laat zich
daar zien. Dankzij de aanwezigheid en de inzet van een behoorlijk aantal
leden was het ook in 2013 weer een heel geslaagde activiteit;
- Cursussen; in 2013 is geen cursus georganiseerd;
- En natuurlijk de wandelingen, waaronder weer de traditionele
oudejaarswandeling, en excursies.

Netwerk
In het overheidsbeleid neemt duurzaamheid, natuur, milieu en landschap
een steeds belangrijkere plaats in. IVN-Ulestraten geeft daar invulling aan
door op diverse niveaus te overleggen, adviseren en acteren.
Hierna volgt (in willekeurige volgorde) een overzicht van ons netwerk en
onze rol daarbinnen:
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ORGANISATIE
Gemeente Meerssen

Dienst Landelijk Gebied
Basisscholen
CNME-Maastricht
Stichting Milieufederatie
Limburg
IKL/SBB (Instandhouding
Kleine
Landschappen/Staatsbosbe
heer)
Limburgs Landschap SBB
Stichting
Ark/Grensmaasconsortium
Zorginstellingen
Waterschap Roer en
Overmaas
Stichting Dassenwerkgroep
Limburg

ROL/ACTIVITEIT IVN
- Groen Platform: een adviesorgaan
van het college van B en W. In dit
platform zijn naast IVN-Meerssen en
IVN-Ulestraten o.a. de volgende
organisaties vertegenwoordigd:
Milieudefensie Meerssen, IKL, LLTB,
Wildbeheereenheden (WBE), Dienst
Landelijk Gebied (van het ministerie
van LNV), Rijkswaterstaat en de
Gemeente;
- NME-overleg: Overleg van Gemeente met o.a. beide IVN-afdelingen
en Milieudefensie Meerssen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde
kwamen zijn onder andere: boomfeestdag, duurzaamheidmeter, week
van de vooruitgang, zwerfafval en
afvalbeleid;
- Maaibeleid wegbermen;
- Paddenoverzet;
- Boomfeestdag en Opschoonactie;
- Natura 2000 Bunderbos;
- Platform Duurzaamheid
Advisering over herinrichting Centraal
Plateau
Geven van natuurlessen
Opleiden Natuurgidsen
Stiltewandelingen en Nacht van de
Nacht
Poelenwacht

Natuurwandelingen
Leveren van Grensmaasambassadeurs
en geven van voorlichting
Met seizoenskoffer bejaarden actief met
natuur in aanraking brengen
Watergidsenwandelingen
Monitoren van de dassenpopulatie
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Grouwels
Vastgoed/Bosgroep Zuid
Landgoed
Biesenberg/Kwallef van Vliek

Voorlichting over de ontwikkelingen in
en onderhoud van het Vliekerbos
Herinrichten voormalige kasteeltuin tot
ecologische moestuin

Organisatie
In de loop van 2013 heeft het hoofdbestuur van IVN besloten de
organisatievorm te wijzigen van vereniging naar instituut: “Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid”. Daaraan gekoppeld is ook het
vertrouwde logo gemoderniseerd. Als IVN-afdeling hebben we daar
vanzelfsprekend bij aangesloten.
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 7 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep. Voor alle
werkgroepen is een coördinator beschikbaar.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 10 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en reptielen, Jeugd, Natuurbeheer, Onderhoud,
Planten, Publicaties, Vogels, Wandelingen en excursies en Zoogdieren.
Traditiegetrouw verzoekt het bestuur voorafgaand aan de jaarvergadering, de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een
beknopt overzicht te maken van de in het voorbije jaar verrichte
activiteiten.
Werkgroep Publiciteit
IVN-Ulestraten organiseert een groot aantal activiteiten. Lezingen,
excursies, wandelingen, doe-activiteiten voor de jeugd etc. Al die
activiteiten zijn opgenomen in het programma, dat in de Haamsjeut staat
en vermeld staat op de website.
Maar dat is niet alles; het is belangrijk, dat de activiteiten bij een breed
publiek onder de aandacht worden gebracht. Dat is nu de taak van de
werkgroep Publicaties. Van elke activiteit wordt tijdig een aankondiging
verstuurd naar de volgende informatiekanalen:
- Contactblad Ulestraten;
- Weekblad de Geulbode;
- Weekblad Nuth en Omstreken;
- Weekblad Beek en Omstreken;
- Weekblad Trompetter & Maaspost;
- Marsna Magazine;
- RTME;
- VVV-Zuid-Limburg;
-De Natuurgids.
Coördinator Huub Servais.
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Werkgroep Afdelingsblad en Website
Vanaf het jaar 2012 wordt de redactie van het afdelingsblad D’n
Haamsjeut gevormd door Jos Smeets, Jan van Dingenen en André
Ament. De belangrijkste taak voor de werkgroepleden is het samenstellen
van het afdelingsblad, dat één keer per kwartaal verschijnt. Naast het
leveren van eigen bijdragen verzamelt en redigeert Jos de kopij, waarna
Jan er een leesbaar geheel van maakt door de voortreffelijke opmaak.
Afgelopen jaar zijn er liefst 200 pagina’s met tekst en illustraties in de 4
Haamsjeut-edities verwerkt. Ook een woord van dank aan onze trouwe
schrijvers van al die interessante artikelen.
Vanaf 2012 hebben we er een nieuwe taak bij gekregen: het opzetten en
bijhouden van een nieuwe website voor de afdeling Ulestraten. Deze
wordt vooral door mij uitgevoerd. (http://ivn.nl/afdeling/ulestraten).
Zoals al eerder gemeld kun je ook op die website de Haamsjeut in kleur
bewonderen. En dat niet alleen, het is ons gelukt om ook alle oude edities
van de Haamsjeut, vanaf 2001, op de website te zetten. Vanaf nu kunnen
die dus ook altijd worden bekeken. Daarmee hebben we een mooi archief
samengesteld, dat als een belangrijke bron van informatie beschikbaar is.
Wij hopen van harte dat 2014 ook weer een interessant jaar wordt voor de
Haamsjeut. Wij nodigen jullie van harte uit om jullie natuurbelevingen met
ons te delen in het komende jaar.
Coördinator André Ament
Werkgroep Vliekerbos
Ook dit jaar heeft de werkgroep contact
gezocht met WML over de herinrichting
van ons weike in Waterval. Vooralsnog
is men bij WML hier nog niet aan toe
gekomen. We blijven proberen om hier
nog enkele hoogstambomen te kunnen
planten. Voor de al oudere bomen heeft
de snoeibrigade nog een flinke
snoeibeurt toegezegd.
Afgelopen jaar heeft de werkgroep in
het Vliekerbos weer grondig werk
verricht door de bospaden in het
Vliekerbos (bovenlangs het bos ) flink te
snoeien. Tijdens de natuurwerkdag hebben we langs de weg naar
Waterval gesnoeid om de zoomvegetatie te herstellen Omdat deze
werkzaamheden langs de gehele weg moest plaats vinden heeft IKL dit
van ons overgenomen.
Coördinator Fred Erkenbosch
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Werkgroep Kwallef
In november zijn we begonnen met omspitten van de voormalige
groentetuin van Kasteel Vliek. De bedoeling is dat we hier als IVN
ecologisch gaan tuinieren. Mede door Henk Urlings is men hier met
enthousiasme aan begonnen.
Op 18 december is in samenwerking met groep 7 van de Triangelschool
de opening verricht door oud hovenier/tuinier van kasteel Vliek Dhr. Sjang
Jaspar door onthulling van een bord. De locatie heeft de naam KWALLEF
van VLIEK gekregen.
Mede door deze activiteiten is onze werkgroep uitgebreid tot 15 personen
allen lid van IVN. In totaal heeft de werkgroep 300 uren vrijwilligerswerkzaamheden verricht in 2013.
Coördinator Jo Frenken
Werkgroep Wandelingen en Excursies
Het organiseren van natuurwandelingen en excursies is een kern-activiteit
van IVN. Er zijn echter slechts drie actieve natuurgidsen bij IVN-Ulestraten
actief: Fred Erkenbosch, Els en Wim Derks. Deze personen zijn ook op
andere wijze actief voor natuur en milieu. Het programma van
wandelingen en excursies is daardoor over het algemeen beperkt.
Gelukkig krijgen we er een nieuwe natuurgids bij. Ien Hendriks is in het
najaar van 2013 gestart met de natuurgidsencursus.
Het programma van wandelingen en excursies heeft inmiddels een aantal
vaste onderdelen. De langste traditie heeft de oudejaars-wandeling, in
2013 voor de 34e keer met bijna 50 deelnemers. De vuurvliegjeswandeling
op de late woensdagavond rond de langste dag is altijd spectaculair, met
dit jaar bijna 20 deelnemers. De Nacht van de Nacht op de laatste
zaterdagavond van oktober is sinds een paar jaar een gezamenlijke
activiteit met IVN-Meerssen en Milieudefensie Meerssen met dit jaar 25
deelnemers.
Naast deze drie vaste activiteiten waren er in 2013 nog zeven andere
wandelingen en excursies. Dat waren er duidelijk meer dan in de
afgelopen jaren. Het gemiddeld aantal deelnemers van de tien activiteiten
in 2013 was 25. Dit is een mooi aantal.
Coördinator Wim Derks
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Er is een aantal activiteiten die jaarlijks plaats vinden zoals het plaatsen
van verkeersborden in het voorjaar tijdens de paddentrek in Waterval en
Schietecoven en een les over amfibieën voor een klas van de basisschool
de Triangel in het IVN-lokaal.
In 2008 is er in Waterval bij de Raarslak begonnen met herstel van het
leefgebied voor vroedmeesterpad en verbetering van de biotoop voor
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andere amfibieën en voor oeverbegroeiing. Wat betreft de vroedmeesterpad heeft dat (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid. Er is in 2013
een onderzoek uitgevoerd naar leefgebieden voor de vroedmeesterpad.
Mogelijk ontstaat op basis daarvan de mogelijkheid om met meer en
gerichte inzet een oude biotoop te herstellen, waarna de beestjes mogelijk
geherintroduceerd worden.
Al vele jaren wordt er in het najaar door een Roteryclub gewerkt rond de
poelen in de Raarslak bij Waterval. IVN heeft daar ook zelf een aantal
keren onderhoud gepleegd.
Er komen ook mails of telefoontjes met vragen over allerlei onderwerpen
op het gebied van amfibieën; uiteraard worden die dan zoveel mogelijk
beantwoord.
Coördinator Wim Derks

Werkgroep Zoogdieren
Tot voor enkele jaren hebben wij ons als zoogdierenwerkgroep vooral
bezig gehouden met het inventariseren van dassenburchten en het tellen
van het aantal belopen pijpen. Dit alles gaf een redelijke indicatie van de
ontwikkeling van het dassenbestand in onze omgeving.
Een nadeel van deze telmethode is dat deze erg arbeidsintensief is. Op
dit moment zitten we op meer dan 40 bewoonde burchten en dit aantal
breidt zich nog steeds uit. Wil je alles goed tellen dan moet je alle bossen,
graften, taluds e.d. volledig nalopen. Maar ook zonder te tellen kun je
goed waarnemen dat het met de das in onze omgeving uitstekend gaat.
Er zijn nog nooit zoveel uitworpen geconstateerd, evenals het aantal
dassenwissels en latrineputjes, allemaal signalen van de aanwezigheid
van de das.
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Helaas neemt ook de schade toe die de das veroorzaakt en daar ligt ook
het grote gevaar voor de das zelf. Er is altijd een groot draagvlak onder de
bevolking geweest voor bescherming van de das, maar als de aangerichte
schade van jaar tot jaar blijft toenemen dan zou dit draagvlak wel eens
kunnen verminderen of erger nog, kunnen omslaan. Laten we hopen dat
het zover niet komt.
De Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken heeft
inmiddels een Soortenstandaard Das uitgegeven die Dassenwerkgroep
Limburg als leidraad gaat hanteren. Hierin staat omschreven dat er een
wettelijk belang kan zijn om een ontheffing te krijgen op de beschermende
maatregelen rondom de das zoals bij voorbeeld bij verkeersonveiligheid of
als de volksgezondheid in gevaar is of dwingende reden van groot
openbaar belang. Maakt men hierbij gebruik van bestaande
inventarisatiegegevens dan mogen die niet ouder zijn dan 3 jaar. Een
aanvullend actualiserend veldbezoek is altijd nodig. De afwezigheid van
dassen is aangetoond als na 3 veldinventarisaties (specifiek gericht op
dassen en onder goede omstandigheden) géén aanwijzingen zijn
gevonden dat de das aanwezig is in het gebied.
Als er dus, om welke reden dan ook, een ontheffing wordt aangevraagd
zal er te allen tijde een veldonderzoek moeten plaats vinden waarbij de
aan- of afwezigheid van een das wordt vastgesteld. Het aanwezig zijn van
een uitgebreid en actueel archief met dassengegevens speelt dan in feite
geen rol meer.
Als werkgroep Zoogdieren zijn we wel blij met deze soortenstandaard, het
is een realistische standaard die wij als werkgroep al enkele jaren
onbewust hanteerden voordat hij in december 2012 officieel verscheen.
Bovendien ontslaat deze standaard ons van overbodig inventarisatie- en
administratiewerk, de tijd die we hieraan normaliter moesten spenderen
kunnen we nu veel effectiever inzetten voor andere zaken ten behoeve
van natuur, milieu, landschap en duurzaamheid.
Coördinator Wim Ghijsen
Jeugdgroep Meerssen / Ulestraten.
Ook in 2013 is de jeugdgroep het gehele jaar door actief geweest. Zoals
ieder jaar verlaten deelnemers de groep, meestal als ze wat ouder worden
en naar het vervolgonderwijs gaan. Er komen weliswaar ook weer nieuwe
leden bij, doch het aantal vertoont enige terugloop, hetgeen voorgaande
jaren ook al zichtbaar was. Tijdens de laatste maanden van het jaar
bedroeg het aantal deelnemers dat aan de georganiseerde activiteiten
deelnam gemiddeld nog maar 12 á 13. Desondanks hebben de kinderen
veel aandacht nodig. Het begeleidingsteam is gelukkig op peil gebleven.
Het vooraf samengestelde jaarprogramma kon keurig afgewerkt worden
en de kinderen konden weer enthousiast aan de maandelijkse activiteiten
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deelnemen. Dit waren o.m. sporen zoeken in het Kalverbos, bezoek aan
de Maaswerken, bezoek kasteel Vaeshartelt, mergel bewerken, hutten
bouwen in de Dellen en dieren schilderen. Ter afsluiting van het
activiteiten jaar 2012-13 werd een bezoek gebracht aan het Kasteelpark
te Born. De binnenactiviteiten moesten reeds vanaf het begin van het jaar
allemaal gehouden worden in D’n Haamsjeut te Ulestraten, omdat het
Natuurhistorisch museum te Meerssen vanwege een verbouwing niet
meer beschikbaar was. Tijdens een aantal van deze activiteiten werd
ondersteuning verleend door gidsen van IVN Meerssen en Ulestraten. De
(hoofd)leidsters zijn Jeanne Lam en Marie-José Steyns. De overige
teamleiders zijn Geert Hovens, Wil Voncken, Marijke Paulissen, Lei
Kurvers en Wil Dohmen. Tenslotte kan nog worden vermeld dat de
overkoepelende werkgroep Jeugd tweemaal vergaderde en dat met drie
geschakelde stands werd deelgenomen aan de op 1 september gehouden
jaarmarkt te Meerssen.
Coördinatoren Marie-José Steijns en Wil Dohmen.
Werkgroep vogels
Hierbij de data en gebieden die we afgelopen jaar 2013 hebben bezocht.
- 17 maart : Waterval
- 7 april : Meers
- 12 mei : Grote Hegge Thorn
- 9 juni : Grote Peel
- 7 juli : Brunsummerheide
- 15 augustus : Dilsen-Stokkem
- 20 oktober : Linnerweerd
- 10 november : Sibbe Hamsterreservaat.
Waargenomen vogels o.a. holenduif, zomertortel, nachtegaal, kleine
karkiet, koekoek, roodborsttapuit, zwartkop, graspieper, grasmus,
veldleeuwerik, kramsvogel, boompieper, stormmeeuw, zilvermeeuw,
oeverloper, smient.
Coördinator Bert Merk.
Werkgroep planten
Door omstandigheden heeft deze werkgroep nog geen activiteiten kunnen
ontplooien.
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BOSRANDBEHEER DOOR IVN-ULESTRATEN
Een goede ontwikkelde bosrand is een geleidelijk verlopende
bosrand en bestaat als regel uit 4 zones (van laag naar hoog):
- open veld met gras en kruiden,
- zoom met laag struikgewas,
- mantel met hogere struiken,
- gesloten bos met hoge bomen.
Deze gelaagdheid in de begroeiing zorgt voor een grote variatie in
planten, bloemen en struiken en dit maakt deze bosranden zo
bijzonder.
Goede bosranden waren vóór 1950 in Nederland een normaal
verschijnsel, een goede bosrand ontstond namelijk automatisch omdat
men behoefte had aan geriefhout, nadat deze behoefte afnam breidde het
gesloten bos zich uit tot aan het open terrein. Hierdoor ontstaat een
abrupte overgang van bos naar open veld, waardoor o.a. waardevolle
landschapselementen verdwijnen. Het betekent ook een verdwijnen van
bloemen en andere nectar-aanbiedende planten en struiken. Vooral voor
vlinders, bijen en hommels is dit een ongunstige situatie, maar ook voor
tal van andere insecten en dit is dan weer jammer voor die vogels die van
insecten moeten leven. Maar het is ook aangetoond dat tal van
zoogdieren uitermate profiteren van een goede bosrand zoals een reeks
van muizensoorten, waaronder enkele zeer zeldzame en verder de wezel,
hermelijn, das, ree, enz.
Kortom een bos is pas een waardevol bos als het een goed
ontwikkelde bosrand heeft!
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Een goede bosrand kan men vrij gemakkelijk creëren door aan de rand
van het bos, maar ook langs de bospaden, het opstaande hout zodanig
weg te halen dat er een geleidelijke overgang ontstaat. Als dit is gebeurd
dan is het zaak dit ook zo te houden en dit betekent weer dat er periodiek
onderhoud nodig is in de vorm van snoeien en kappen, anders gezegd er
is bosrandbeheer nodig. Het normale onderhoud van een bos is al vrij
kostbaar, maar bosrandbeheer is nog veel duurder waardoor het in veel
gevallen niet wordt toegepast door de eigenaren, ook vaak niet door
natuurterreinbeherende instanties zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer.
Voor de meeste particuliere boseigenaren is toepassen van
bosrandbeheer echt een financiële brug te ver, waardoor de natuurwaarde
van een bosachtige omgeving sterk kan teruglopen.
In Ulestraten hebben wij het geluk dat de eigenaar van het Vliekerbos, de
heer Grouwels, het Vliekerbos tot een waardevol bos wil omvormen d.w.z.
compleet met goed ontwikkelde bosranden. IVN-Ulestraten heeft reeds
eerder werkzaamheden uitgevoerd in het Vliekerbos, zoals het vrijhouden
van de wandelpaden, en gaat ook nu meehelpen met het realiseren en
onderhouden van de bosranden.
IVN-Ulestraten wil door het leveren van vrijwilligerswerk in de vorm van
kappen en snoeien in het Vliekerbos enkele duidelijke doelen bereiken
zoals het creëren van een ecologisch ontwikkelde bosrand, het open
houden van de wandelpaden, maar vooral het behoud van waardevolle
landschaps-elementen voor de inwoners Ulestraten en omgeving
bewerkstelligen.
Wim Ghijsen, secr. IVN-Ulestraten
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“DE KWALLEF VAN VLIEK” TE ULESTRATEN
Opening van de herstelde historische moestuin
Op 18 december werd deze tuin feestelijk geopend, in het bijzonder gaven
de leerlingen van groep 6 van de basisschool invulling aan deze
gebeurtenis door het planten van fruitbomen, haagplanten en
bloembollen.
Herstel van deze tuin dient verschillende doelen o.a.:
- Behoud van cultureel erfgoed.
- Als educatief middel voor IVN-Ulestraten (kunstmest- en gifvrij tuinieren)
- Basisschoolleerlingen het proces laten volgen van zaaien, oogsten en
uiteindelijk ook het consumeren van de producten.
- Als sociale ontmoetingsplaats voor mensen die een duurzame
samenleving voorstaan en die dit ook willen uitdragen.

Als eerste spreker gaf Fred Erkenbosch de contacten aan die er waren
geweest tussen Bosgroep Zuid Nederland en de fam. Curfs van het
landgoed Biesenberg die de oude tuin ter beschikking stelt voor herstel in
de oorspronkelijke vorm en de exploitatie ervan.
Als technisch adviseur ging Henk Urlings in op het karakter dat deze tuin
moet krijgen, namelijk een z.g. samentuin, een tuin waarin niemand zijn
eigen perceel heeft maar alles samen wordt gedaan en gedeeld.
Het hoogtepunt van de opening was de onthulling van het informatiebord
dat de voorbijganger nadere uitleg geeft. De onthulling werd verricht door
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de 80-jarige Sjang Jaspar die 48 jaar geleden in dezelfde tuin de laatste
spade in de grond stak.
Dankzij de inzet van velen is Ulestraten weer een cultuurhistorisch
element rijker.
Wim Ghijsen
Secretaris IVN-Ulestraten
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MIENE KWALLEF (voorjaar 2014), aflevering 5
Deze keer zal het verhaal gaan over “oze kwallef” en helemaal niet
over miene kwallef. Oze kwallef is de “kwallef van Vliek”. Velen zijn al
bekend met deze nieuwe aanwinst. Zo nieuw is deze kwallef eigenlijk
niet. Het is de oude kwallef van het kasteel Vliek; bijna vergeten en
weer opnieuw gestart. Ik neem van de gelegenheid gebruik om in de
rubriek van miene kwallef ook over de kwallef van Vliek te vertellen.
Na de zomer van 2013 werd een aantal puzzelstukjes toevallig
samengevoegd. De Bosgroep had al laten weten dat het bijzonder zou
zijn als de groentetuin bij kasteel Vliek in ere zou kunnen worden hersteld.
Feitelijk is deze groentetuin aangemerkt als een monument, maar niet
meer zichtbaar. Het perceel behoort tegenwoordig tot het landgoed
“Biesenberg” en is eigendom van de familie Curfs. Wieke en Paul Curfs
zijn zichtbaar blij met deze ontwikkeling en stellen het terrein graag ter
beschikking. Meer nog, zij zullen van harte actief mee doen in de kwallef.
In gesprekken met het IVN, met name Fred Erkenbosch, kreeg het idee al
meer vorm. Mijn naam werd genoemd als “deskundige”. Nou wil ik dat
direct nuanceren. Ik mag dan wel enige jaren ervaring hebben, maar mijn
vingers zijn nog steeds niet even lang. Wat heet deskundig. Het maakt
niet uit, als je de instelling hebt om nog steeds te willen leren zijn we
allemaal gelijk. Met het bestuur van het IVN is overlegd, met Wieke en
Paul zijn afspraken gemaakt en de Bosgroep wilde afstemmen om voor
de start subsidie te regelen. Iedereen was enthousiast en ook ik wilde aan
de slag. Het ging nu nog slechts over wanneer te beginnen.
Eerst heb ik geluisterd naar wat er al aan wensen en ideeën leefde. Over
hoe het er vroeger uitzag is niet veel meer terug te vinden. Er kwamen
niet zoveel mensen in de kwallef van Van Meeuwen. Deze lag achter een
hoge haag en ach, men was uit respect niet zo nieuwsgierig naar de
zaken van het kasteel. In feite zijn er twee terreintjes. Zo is het eerste
terrein, langs de straat eigenlijk de oude groentetuin. Achter de muur ligt
het tweede terrein en dat was de fruittuin, meer voor de appels, peren en
pruimen. Het lag dus voor de hand om het terrein aan de straat opnieuw
te gaan gebruiken als groentetuin. Als het ooit nog eens ervan komt om
het tweede terrein te gaan gebruiken, dan zien we dat later wel.
Tweede keuze die werd gemaakt is, dat niet alles tegelijk zou worden
aangepakt. Er is zoveel te doen, er zijn zoveel kleine en grotere
beslissingen te nemen. Er zijn zoveel wensen en ideeën. Het kan
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gewoonweg niet allemaal direct. We laten het groeien, niet alleen de
groenten, maar vooral de kwallef zelf.

Volgende keuze was eigenlijk geen keuze. We gaan in deze kwallef
natuurlijk ecologisch te werk. Geen chemisch bestrijding van onkruid of
ongedierte. Het systeem van de wisselteelt zal basis zijn van het
beplantingsplan en hiermede is ook bepaald dat er perceeltjes zullen
komen. Elk jaar worden de gewassen op een volgend perceeltje geteeld.
Van aardappelen is bekend dat je pas na 4 jaar weer op het zelfde
perceel mag telen. Zo kun je bepaalde ziekten al voorkomen. In totaal
worden er ongeveer 10 perceeltjes aangelegd. Door percelen te
organiseren ontstaat er enige structuur.
De kwallef zal niet uitsluitend een groentetuin zijn. Ook bloemen en kleinfruit krijgen hier kansen. In een groentetuin hoort ook een composthoop
en natuurlijk ook een zitplekje. Er moeten paden komen en misschien
mag er ook een boom staan. Hebben we water in de buurt? Alles kan nu
nog.
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Beginnende planning
Alles samengebracht en bedacht en bekeken. Met alle wensen rekening
houdend kwam ik tot een redenatie over het grondplan. De twee stenen
muren achterlangs vormden het belangrijkste gegeven. Voorts was er de
allee, de dubbele bomenrij aan de ene zijde. Het kasteel met de witte
muren en de weg voorlangs zijn ook bepalend. En dat het terrein ten
opzichte van de weg iets hoger (op een terras) ligt is allen maar prettig.
Het eerst zijn er twee hoofdassen bepaald, dit zijn de twee hoofdpaden
geworden. Vanaf het poortje in de achterwand naar voren en vanaf de
kleine poort van het kasteel naar achteren zijn er twee parallelle paden
gemaakt. Hierdoor ontstond een maat (tussen deze twee paden) die meer
zal worden gebruikt. In het midden tussen deze twee hoofdpaden is een
centraal vierkant pleintje bedacht, dat als ontmoetingsplek en zitplek zal
worden ingericht. De herhaling van de maten maakt dat
percelen herkenbaar worden en meerdere paden zichtbaar. Er zijn ook
paden overdwars aangelegd. Zo krijg je kruispuntjes. Het plan is om bij
deze kruispuntjes accenten aan te brengen. Enkele van deze accenten
zijn ook al ingevuld.

Toen de hoofdpaden waren uitgezet werden de percelen ook zichtbaar.
Hoe gaan we de paden onderhouden of verharden? Al snel kwam Paul
Curfs met de oplossing. De paden worden gewoon heel simpel een
graspad, dat met grote regelmaat kort gemaaid wordt. Het resultaat is dan
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dat dit gras weinig onkruid toestaat en een stevig groene grasmat
oplevert. We zullen de paden uitsluitend belopen en soms met een
kruiwagen berijden. Dus zwaar belast wordt een pad niet en de oplossing
van Paul werd als welkom aangenomen. Zeker omdat hij tegelijk aangaf
het gras te willen maaien.
Inmiddels is is al het nodige werk verricht. Zo is een haag rondom de
kwallef aangeplant. Hiervoor is veldesdoorn gekozen. Op een afstandje
ziet de haag uit als een meidoornhaag. Veldesdoorn heeft geen doorntjes
en dat is wel te waarderen. Rondom miene kwallef is wel een
meidoornhaag aangeplant en als deze geschoren is blijven er toch takjes
met doornen op de grond achter. Bij het bewerken (je komt toch met je
vingers in de grond) heb ik regelmatig last van deze vervelende doorntjes.
Paul en Wieke hebben een walnootboom geschonken. En ook zijn er
enkele pruimenbomen in een laantje geplant. Deze bomen zijn op
kruispunten geplant en vormen zo al enkele accenten bij kruispunten.

En als je dan ziet wat er in enkele maandjes al is gebeurd, bijzonder veel.
Dit kan alleen met enthousiaste mensen. En nog niet alle leden van de
“kwallefclub” kunnen al actief meewerken. Dat komt omdat er nu, in de
wintertijd, alleen nog maar enig grof werk wordt verricht en dat gebeurt
allen op de dinsdagmiddagen. Straks is er natuurlijk veel meer te doen.
Dan is er regelmatig onderhoud. Zaaien, onkruid wieden, verspenen en
planten en natuurlijk oogsten. We zijn nu met ‘n 15-tal “tuiniers”. We
houden dit aantal voorlopig aan omdat we als organisatie er ook nog in
moeten groeien.
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Opening
Iedereen heeft natuurlijk meegekregen dat de kwallef officieel is geopend.
Dat was op 18 december. Vanaf deze dag is ook de lagere school
betrokken bij de kwallef. Op deze dag hebben de kinderen van groep 7
meegewerkt. Er zijn veel verschillende bloembollen geplant. Ook moesten
er nog plantjes van de haag worden geplant en pruimenbomen. Zo kregen
de kinderen ook echte groene vingers. Ze komen jaarlijks enkele keren
terug. Het zaaien en oogsten zal de rode draad vormen van hun
activiteiten. Zo ontwikkelen zij mee en worden zij bewust van wat de
natuur te bieden heeft.
Het door Sjang Jaspar onthulde bord op de hoek van de kwallef biedt
enige informatie en geeft ook een idee van de plattegrond. Elk kleurig
perceeltje zal straks ook een eigen kleur aan groente, fruit en bloemen
bieden.
Binnen onze “kwallefclub” hebben we enkele werkzaamheden in de vorm
van specialismen verdeeld. Op deze manier maken we maximaal gebruik
van elkaar en leren we elkaar te interesseren voor ontwikkelingen. Er is
een groepje bezig met het kweken van buxus. We willen rondom de
percelen ook buxushaagjes planten. Twee anderen zullen het
composteren verder organiseren. Compost is heel belangrijk en het
beheer verlangt enige discipline. Twee dames zullen centraal zijn op
gebied van tuinkruiden. Bedoeling is dat in elk perceel een hoekje
beschikbaar is voor de groei van kruiden. Ook kruiden kunnen dan
accenten vormen bij de kruispunten. Daarnaast zal ook het biologische
bestrijden van ongewenste omstandigheden, als onkruid, luis en
schimmels, een specialisme opleveren. De percelen krijgen namen. Er
komen bordjes. Dit moet in stijl.
Zo is iedereen bezig en samen wordt het compleet. Zo is onze samentuin
bedoeld en kan iedereen zijn eigen rol spelen.
Dit voorjaar gaat het pas echt beginnen. Het eerste perceel is bedoeld
voor de aardappelen. Hier komen 2 soorten vroeg, 2 soorten middel- en 2
soorten late aardappelen. Op twee andere percelen komen nog andere
planten te staan, ook bloemen. Dat doen we om er in te groeien en toch al
van enige variëteit te genieten. Elk jaar komt er een perceel bij en gaat de
wisselteelt bepalen waar en wat gaat groeien en bloeien.
Ik hoop dat u zo een indruk heeft van wat de kwallef van Vliek al is en
straks worden gaat. Er zullen zeker momenten komen, dat we met trots
verder vertellen en dat kan zeker ook ter plaatse.
Groene groeten van Henk Urlings
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DE PLANTEN KOMEN – Deel V “Christoffel Columbus”
Op 3 augustus 1492 vertrok Christoffel Columbus uit Spanje om de
westelijke route naar Japan en China te gaan ontdekken. Hij ontdekte
Amerika: een nieuw continent met nieuwe dieren, nieuwe planten en
met mensen die technisch deels nog in het stenen tijdperk leefden,
maar die aan de andere kant uitgebreide landbouwsystemen hadden
ontwikkeld en grote steden hadden gebouwd. De Spanjaarden
hadden in de eerste eeuwen vooral oog voor al het goud en zilver dat
er te vinden was en de Indianen maakten kennis met allerlei ziekten
die de Europeanen meebrachten.
De confrontatie
Achteraf waren voor de Europeanen waarschijnlijk de tientallen
voedingsgewassen van de Indianen veel belangrijker dan al het goud en
zilver. En de Indianen konden helaas veel leren van de Europese veeteelt.
Helaas, omdat de ziekten die de Indianen bijna uitroeiden, de ziektes
waren die de Europeanen van of via het vee hadden gekregen (pokken,
mazelen en mogelijk tbc, pest en malaria). De Europeanen waren door
duizenden jaren contact met vee redelijk resistent geworden, maar de
Indianen niet. Het overgrote deel van de Indianen is gestorven aan
Europese ziektes zonder ooit een Europeaan te hebben gezien. En zeer,
zeer veel Indianen zijn gestorven door de Europeanen zonder dat die
Europeanen dat wisten zodat er nu nog geruzied wordt over hoeveel
Indianen er eigenlijk waren toen de Europeanen arriveerden. Maar
daarnaast zijn er natuurlijk ook zeer veel gestorven door directe acties van
de Europeanen of door uitbuiting.
Voedingsgewassen
Wat brachten de Spanjaarden en Portugezen allemaal naar Europa vanuit
hun koloniën? En niet alleen uit Amerika want rond dezelfde tijd voeren ze
ook rond Afrika om landen als India, Indië en China en Japan te
ontdekken. Uit al die streken kwamen nieuwe planten en niet alleen naar
Europa maar ook koffie uit Arabië naar Brazilië, Spaanse peper en kinine
van Amerika naar Indië en suikerriet van Azië naar Amerika, cassave van
Brazilië naar Afrika enz.
Vanuit Amerika kwamen erg veel voedingsgewassen zoals gezegd. Er
wordt zelfs beweerd dat de helft van alle voedinggewassen uit Amerika
komt en met name uit de Andes. Wat voorbeelden: tomaat, aardappel,
paprika en Spaanse peper. allemaal uit het nachtschade familie. Tabak
komt uit dezelfde familie maar die mag je waarschijnlijk niet (meer) tot de
voedingsgewassen rekenen. Je kunt je de Italiaanse keuken nauwelijks
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nog voorstellen zonder tomaten, de Hongaarse zonder paprika en de
Indonesische zonder Spaanse peper! En de Nederlandse zonder
aardappels. Aardappels hebben in Europa na 1750 een geweldige
bevolkingsgroei veroorzaakt en in 1845 een enorme hongersnood toen de
aardappeloogst mislukte door de schimmel Phytophthora. In Nederland
zijn toen duizenden doden gevallen, maar in Ierland telde men er ca. 1
miljoen en nog een groter aantal is toen naar Amerika vertrokken!
Bijna alle landbouwers zijn
begonnen met een of meer
grassen te kweken. Onze
eerste boeren deden dat met
tarwe en gerst in het
Midden-Oosten, de
Chinezen hadden rijst, de
Afrikanen sorghum en de
Indianen maïs. Die grassen
waren relatief gemakkelijk te
kweken, gaven redelijk
betrouwbare oogsten en
misschien wel het
belangrijkste: de zaden
konden goed bewaard
worden in de winterperiode
als er weinig voedzaams
groeide. Maïs is in Europa
nooit een echt belangrijk
voedingsgewas geworden
voor mensen, maar wel voor
dieren. Eerst als korrelmaïs
in Zuid-Europa en de laatste
30 jaar als snijmaïs in
Noord-Europa. Onze boeren
zouden niet weten wat ze
moesten verbouwen als er geen snijmaïs was. Bovendien heeft, zeker in
de eerste jaren, de snijmaïs alle drijfmest ‘opgegeten’ die de
varkensmesters overhielden. Of je er blij mee moet zijn weet ik niet, maar
het was duidelijk een geval van recycling.
In de bonen
De Indianen in Noord-Amerika hadden akkers die de kolonisten vaak niet
eens als akker herkenden. Ze verbrandden een stuk bos en hakten de
boomstammen om, voor zover als strikt nodig want bomen hakken met
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een stenen bijl is niet eenvoudig. In de puinhoop die dan overbleef
plantten ze maïs, bonen en pompoen, alle drie dicht bij elkaar: de ‘drie
gezusters’. De bonen konden dan in de maïs klimmen, de maïs kreeg
stikstof meststoffen van de bonen want dat zijn vlinderbloemigen. En de
pompoen kreeg schaduw van de twee andere en beschermende de voet
van de maïs en bonen tegen muizen en dergelijke met zijn stekelige
bladeren.
En daarmee zijn dan weer twee planten genoemd die we uit Amerika
hebben: bonen en pompoen. Met bonen zijn in dit geval bedoeld de
sperziebonen en verwanten (Phaseolus vulgaris). Die verwanten zijn dan
de witte, bruine, rode, zwarte en groene bonen, de snijbonen en de
pronkbonen. Maar niet de tuinbonen, kikkererwten, peulen en linzen want
die komen uit het Midden-Oosten. En volgens Karel de Grote (zie vorig
artikel) kwam de kousenband uit Afrika en Wikipedia zegt dat de sojaboon
en de mungboon (voor taugé) uit China komen. Ik weet trouwens nog
steeds niet wat biologisch gezien het verschil is tussen erwten en bonen.
Ik denk dat het meer een taalkundig probleem is.

Een beetje hetzelfde probleem ligt er bij de pompoen. De grote
pompoenen komen uit Amerika, dat is duidelijk. Maar Karel de Grote had
de familieleden komkommer, meloen en fleskalebas in zijn tuinen.
Fleskalebas komt waarschijnlijk uit Afrika en wordt daar niet alleen
gegeten, maar de gedroogde harde buitenkant is ook geschikt om er een
luit, viool of trom van te maken. De komkommer komt uit Nepal en de
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meloen lijkt ook afkomstig uit die omgeving, maar de watermeloen zou
weer uit Zuid-Afrika komen. Terwijl de courgette toch uit Amerika komt.
Maar allemaal horen ze bij de komkommerfamilie. En ze zijn allemaal
import in Europa. In Nederland is heggenrank de enige inheemse van
deze familie.
Andere planten
Er zijn nog veel meer voedingsgewassen uit Amerika afkomstig, maar nu
even wat over planten die we sierplanten of onkruid noemen.
Met de voedingsgewassen zijn in de eerste eeuwen na Columbus maar
weinig planten meegekomen die zich hier zonder hulp hebben kunnen
handhaven. Misschien verrassend, maar met de granen uit het MiddenOosten was het eigenlijk niet anders. De eerste boeren hadden wel allerlei
nieuwe onkruiden bij zich, maar die hadden ze onderweg opgepikt. Die
kwamen niet uit het Midden-Oosten, maar uit Oost-Europa en de Balkan.
Wij zijn erg bang voor flora-vervalsing, maar dat is blijkbaar toch iets wat
meestal mislukt. Maar als het lukt is het probleem misschien des te groter.
De eerste planten uit Amerika die zich hier op eigen kracht konden
handhaven waren de teunisbloemen. Ze werden waarschijnlijk als
sierplant ingevoerd (ofschoon de wortel eetbaar is) en na een tijdje te zijn
vertroeteld in een tuin, zijn ze voor zichzelf begonnen. De middelste
teunisbloem was de eerste na 1600, de kleine volgde een eeuw later en
de grote in de 19e eeuw. Nu staan er in Europa kruisingen van de
verschillende teunisbloemen die in Amerika niet voorkomen! Dat noemen
we echt inburgeren, maar of dit flora-vervalsing is? Ik zou ze in ieder geval
niet graag missen.
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Stijve klaverzuring en vreemde ereprijs kwamen ook in de 17e eeuw.
Stijve klaverzuring werd in 1658 geplant in de botanische tuin van Oxford.
De plant maakt winterknolletjes waaruit nieuwe planten kunnen groeien.
En dat hebben ze ook gedaan. Met allerlei andere planten zijn die
winterknolletjes verspreid en nu is stijve klaverzuring ook in ons land vrij
normaal. Een leuk plantje met frisgroene, hartvormige klaverblaadjes en
helder gele bloemen. In ons land gaan de bloemen meestal niet helemaal
open want dat doet deze bloem alleen als er flink zon op schijnt.
Vreemde ereprijs is een ereprijs-soort met hele kleine bloemetjes, ook uit
Amerika. Volgens de Oecologische Flora duikt de plant pas rond 1860 op
in Europa maar recentere bronnen hebben het over de 17e eeuw.
Tuinen en sierplanten
Teunisbloem is waarschijnlijk als sierplant ingevoerd, bij stijve klaverzuring
zal het uiterlijk ook wel een rol hebben gespeeld. Wij vinden dat niet
vreemd, maar in de 17e eeuw waren siertuinen iets nieuws. De stinzen, de
stenen huizen van rijke boeren in Friesland en de buitenhuizen van
Amsterdamse kooplieden aan de Vecht hadden de eerste siertuinen in
ons land. Ze showden met grote sierbomen want grote bomen waren
opvallend, kostbaar en zeldzaam in het toen zeer kale Nederland en daar
onder groeiden wat we nu stinzenplanten noemen: planten voor de sier.
Voor de planten in Nederland zijn siertuinen onvoorstelbaar belangrijk
geworden door de invoer van steeds nieuwe soorten uit de hele wereld.
Maar daarover gaat het volgende artikel.
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Jan van Dingenen

Naschrift
Volgens een recent artikel uit 2014 heeft men via DNA onderzoek
aangetoond dat de Amerikaanse flesmeloenen en waarschijnlijk ook de
voorouders van de pompoenen, op eigen gelegenheid de Atlantische
Oceaan overgedobberd zijn vanuit Afrika. In Amerika bleken ze nog
kiemkrachtig en vervolgens zijn de dieren en later de mensen ze gaan
verspreiden en kweken.
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MAGIE RONDOM VOGELS
In de Winterhaamsjeut schreef ik over de band tussen mensen en
vogels, én hoe daaruit volksnamen zijn ontstaan. Maar die relatie
gaat verder. De vroegere mens combineerde de vogels met
bijzondere eigenschappen; noem het maar bijgelovigheid.
Kinderen zien dode dingen (zoals een steen, een stok, een
stoeprand) als een levend menselijk gegeven. Een kind dat valt over
een stoeprand, geeft die stoeprand een schop en zegt "Stomme
stoep, ik geef je een klap". Ze schrijven menselijke opvattingen aan
dingen toe, of ze zien gezichten in dingen en voelen mede emoties.
Men kan zelfs een ziel aan dingen koppelen.
Welnu, dat deed de vroegere mens, die zich nog niet zo intens met
wetenschap bezig hield, ook met dieren, dus ook met vogels.
Men koppelde onverklaarbare gebeurtenissen aan de toevallige
aanwezigheid van dieren, die ze na verloop van tijd als voor waar
hielden en daaruit ontstaat een vaste regel over de toverkracht van
de dieren. Zo spreekt de magie uit het volgende gezegde.

- Krast er een uil.
- Breekt er een glas.
- Dan sterft er iemand ras.

Over deze magie wil ik een aantal voorbeelden geven om zo de
verklaringen van de vroegere mens aan te voelen. Overigens doen
mensen dat op vandaag nog: Denk maar aan de zwarte kat, die je op je
weg tegen komt. En niet onder een ladder doorlopen. En zeggen we niet:
"Oppassen vandaag; het is vrijdag de 13e". Noem het hogere krachten,
bijgelovigheid, magie. Er zijn maar weinig mensen, die er niet gevoelig
voor zijn, ook al durven ze er niet voor uit te komen.
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De magie rondom kleinere vogels
Wie denkt dat de magie alleen grotere vogels betreft, heeft het mis. Ook
kleinere vogels worden bijzondere eigenschappen toegedicht. Neem de
winterkoning. In delen van Frankrijk en Engeland was het tot voor enkele
tientallen jaren de gewoonte op tweede Kerstdag een winterkoning te
vangen en ritueel te doden. Hij werd daarna aan een lange stok gebonden
en van huis tot huis gedragen om overal iets van zijn heilige krachten
achter te laten. Na de processie werd hij op een baar gelegd en op het
kerkhof plechtig begraven. De veertjes werden zorgvuldig bewaard, want
ze golden als talisman en beschermden zeevaarders tegen schipbreuk.
In het verre verleden kende men magische krachten toe aan de winterkoning. Men noemde hem vaak de "druïde-vogel''. (Schildkamp)

De meest hitsige vogel is wel de patrijs. Men meende dat hij over zo'n
grote potentie beschikte, dat hij alleen al door zijn stemgeluid het vrouwtje
kon bevruchten. (Koorleden: sopranen en alten, wees op uw hoede voor
tenoren en bassen.) De patrijs is al van ouds het zinnebeeld van de
ontuchtige vrouwen. Het eten van patrijs zou ook de impotentie op slag
doen verdwijnen. Als dat geen magie is. (Schildkamp)
De magie rondom de kraaiachtigen
De kraaiachtigen hebben het nooit zo goed gedaan bij de mensen. Tot die
groep behoren de raaf, de zwarte kraai, de roek, de kauw, de ekster en de
gaai. Ze voorspellen de weersomstandigheden en in de ergste gevallen
dood en verderf.
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Vaak deed een bonte kraai,
op eik of esch geseten,
den wighelaar vooraf
het ongeluk te weten.
Bij eksters was het aantal van belang in
relatie tot de voorspellingen:
Eentje voor zorgen
en twee voor plezier.
Drie voor een bruiloft
een kindje bij vier.
Vijf staat voor zilver
en zes voor goud.
Zeven voor een geheim,
dat je niemand toevertrouwt.
En als voorbeeld voor de weerman:
Krassen kraai en raaf verbolgen,
weldra zal er regen volgen.
Magie rondom uilen
Uilen roepen iets onheilspellends bij de mens op. Doordat het een
nachtvogel is, door de geruisloze vlucht, door het krassende geluid valt hij
niet in de smaak bij de mens. Hij kondigde de dood aan. Zie het versje
aan het begin van het artikel. Men had er zo'n angst voor, dat men de uil
aan de poort vastspijkerde om het onheil af te wenden.

De bosuil heeft een roep, die vaak in films wordt gebruikt om een enge
sfeer op te roepen. Het is een geluid met een klagende ondertoon.
Men legde dat als volgt uit: hij roept hoo.......uit, spreek uit hoo....wiet.
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De mensen dachten aan het Latijnse
Hora ruit, hetgeen betekent: de tijd
vervliegt en dus ook: gedenk te sterven.
De magie rondom stootvogels
Voor stootvogels (roofvogels) heeft de
mens in het verleden, en nu nog, meer
respect gehad. De arend (adelaar) was
een intermediair tussen het wereldse, het
aardse en aan de andere kant (ik moet
zeggen op een ander hoogteniveau) het
hemelse en dus ook het goddelijke. In de
christelijke kunst werd de Adelaar het
symbool voor de stralende, altijd
koesterende liefde van God.
De adelaar werd ook gezien als
gezagsdrager: van hoog in de lucht heeft
hij het overzicht op het aardse gebeuren
beneden. Hij vormt het tegenwicht van de
'minderwaardige' serpent (slang) die een
aards kruipdier is.
Ook in het gemeentewapen van Meerssen komt de adelaar voor en wel
met twee koppen. Daarmee wordt de tweeledigheid van de dingen
uitgebeeld:

licht tegenover donker
goed tegenover kwaad
man tegenover vrouw
aarde tegenover hemel

Slot
We leggen al snel een relatie tussen de aanwezigheid van een dier, vogel,
eetwaren enerzijds en onze gevoelens, emoties anderzijds. Wanneer we
een keer ziek zijn geweest van het eten van mosselen, loopt dat vaak uit
op "ik verdraag geen mosselen". Dat kun je pas stellen wanneer dat
meerdere keren is gebeurd.
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Wanneer er een zonsverduistering is geweest en de hond heeft iemand
gebeten, dan doet hij dat bij de volgende zonsverduistering weer: ten
minste, dat denken we. Oorzaak en gevolg liggen voor de hand. Na
meerdere keren die relatie te hebben gehad kun je dat pas vertalen in
een stelling. Daar moet je een zeker abstractievermogen voor hebben.
Onderzoekers gaan geen stellingen lanceren als er te weinig
bewijsmateriaal is. Zo maakt één zwaluw nog geen zomer.
Jos Smeets, tekst en Jan van Dingenen, tekeningen
Literatuur: Theo Schildkamp. Tussen hemel en aarde, Het Spectrum –
1978
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EEN ITALIAANSE REUS GEKORTWIEKT
Locatie: het gehucht Moorveld-Meerssen, gelegen op een kilometer
van het vliegveld Maastricht-Aachen-Airport. Daar staat mijn
ouderlijk huis, een landhuis, bouwstijl jaren twintig van de vorige
eeuw. Aan de voorzijde van het huis zijn gelijk met de bouw in 1922
bomen geplant waarvan een Lawson cipres en de Italiaanse populier
nog dominant aanwezig zijn. Een derde omstreeks 1980 geplante
mammoetboom heeft al zijn energie gezet op hoogtegroei en zal over
enkele jaren de primus van het drietal zijn. Dit opstel gaat over de
Italiaanse populier, helemaal hol van binnen met in de stam aan de
noordzijde een hoge opening, uitnodigend om even binnen te
komen. De boom met een omtrek van 5 meter staat er in alle rust en
straalt, in menselijke termen, de sfeer uit van ‘de oude man zat voor
het raam en keek naar buiten’. Maar anders dan zijn menselijke even
pool is de populier met zijn tronk nog robuust verankerd in de aarde,
heeft hij nog geen last van de ‘bibberesenis’ en put hij uit moeder
aarde nog voldoende energie voor een jaarlijkse groei-impuls van
ruim een meter.
Terug in de tijd
Begin jaren twintig van de vorige eeuw heeft WiIlem Frederik Le Cocq
d’Armandville zijn job als inspecteur bij de politie in Amsterdam erop
zitten. Geen echte Limburgse naam, zult U zeggen. Dat klopt. Want Le
Cocq is verre nakomeling van een der Hugenoten die in de 17de eeuw
vanwege vervolging massaal vanuit Frankrijk gevlucht zijn naar
omringende landen als Zwitserland, Nederland en Duitsland. Vooral in
Amsterdam zijn vele van die vluchtelingen terecht gekomen. Ter
informatie: de Hugenoten waren een stroming in het toen opkomend
protestantisme.
Zoals zo velen van zijn vroegere geloofsgenoten wil Le Cocq na
pensionering ergens in Zuid-Nederland wonen. Waarom? Midden jaren
negentig vorige eeuw kwam ik via omwegen in het bezit van het adres van
dochter Alice Le Cocq d’Armandville, wonende in Amstelveen. Ik heb haar
bezocht en mij laten informeren over die merkwaardige verhuisdrang van
haar vader. Alice vertelt: bij de eertijds uit Frankrijk gevluchte Hugenoten
is het verlangen op een terugkeer naar Frankrijk altijd als een slapende
kiem blijven zitten. Die kiem komt tot leven zodra de maatschappelijke
positie (bijvoorbeeld pensionering) dat mogelijk maakt. Le Cocq moet in
de loop van 1921 een lange treinreis naar ons Zuiden gemaakt hebben en
met de vervoersmogelijkheden van die tijd het gehucht Moorveld (thans
gemeente Meerssen) gevonden hebben. Hij koopt er een groot weiland en
bouwt daarop vanaf 1922 naar de mode van die tijd een groot landhuis.
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De bouw verloopt in fases. Eerst komt er een tijdelijke woning die later als
bestemming garage/schuur krijgt. Vanuit de tijdelijke bewoning wordt het
landhuis in twee opeenvolgende fases gebouwd. In de achtergevel is de
‘breuklijn’ tussen de twee bouwgedeelten nog goed te zien in de kleuren
van het metselwerk en de voegen. In de jaren negentig heb ik bij de
gemeente Meerssen het nog uit de tijd van Ulestraten daterende
bouwdossier ingezien. Daarin lag één handgeschreven briefje van drie
regels waarin Le Cocq aan het gemeentebestuur van Ulestraten
toestemming vroeg om ter plaatse een huis te bouwen.

Le Cocq is een ondernemende man. Een stille zit achter het raam is aan
hem niet besteed. In de voorgevel van zijn huis wordt op een hoogte van
12 meter een rechthoekige gevelsteen in mergel ingemetseld met het
opschrift: Huize DeA. Een normale Nederlandse tekst en toch cryptisch.
Waar staat DeA voor? Dat is een afkorting van het laatste deel van de
naam van de bouwheer. De eerste drie letters van D’Armandville , bij
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volledige schrijfwijze ‘De Armandville’, vormen het woord ‘DeA’. En dat
wordt de benaming van het huis.
DeA wordt voor Le Cocq D’Armandville het handelsmerk bij de
vervaardiging van accumulatoren. Achter de grote woning komt een
bedrijfsgebouwtje van 8 bij 8 meter. Op het platte dak een wel vijf meter
hoge ijzeren toren met in de top molenwieken die, al draaiend, een stang
aandrijven waarmee in het gebouw stroom opgewekt wordt. Het is midden
jaren twintig van de vorige eeuw. Er zijn nog nauwelijks automobielen en
een gewezen ambtenaar van de Amsterdamse politie met een technische
knobbel, dat moet gezegd zijn, maakt in zijn bedrijfje accumulatoren. Een
van de vaste afnemers wordt Baron De Selijs de Fanson uit Houthem St.
Gerlach met zijn tweetakt Panhard. Deze flarden van herinneringen zijn
mij aangereikt door de eerder gemelde dochter Alice. Maar ook mijn
moeder, geboortig uit 1911, heeft mij bij herhaling verteld dat Le Cocq op
technisch gebied zijn tijd ver vooruit was want …. hij had begin jaren
dertig al een radio! Vanaf de straat kon je door een half geopend raam
flarden muziek opvangen. Dat was toch wel iets héél bijzonders voor die
tijd. Voorbijkomende wandelaars bleven dan ook graag even poseren voor
het hoge houtwerk om te luisteren naar de radiomuziek.
Op het door Le Cocq gekochte terrein van ruim 3600 vierkante meter
wordt aan de voorzijde van het huis een groengordel aangelegd met aan
de ene kant de al genoemde Lawson cipres en een viertal daaraan
geparenteerde (= verwante; red.) dennen. In de rechterhoek straatzijde
krijgt de Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica') zijn plek, ingebed in het
donkere lommer van een Japanse esdoorn Acer palmatum of Acer
japonicum.
De Italiaanse populier zet een decennialange groeispurt in. De donkere
bladeren van de esdoorn groeien als een zeventiende eeuwse kraag rond
de almaar uitdijende stam. Tijdens de Bevrijdingsdagen van september
1944 zijn er hachelijke momenten als de Sherman tanks in verschillende
colonnes in vliegende vaart vanuit Kasen tussen bomen en huizen
doordenderen. Obstakels worden plat gewalst alsof het rietstengels zijn.
Zo niet onze populier. Hij blijf plechtig overeind. De oprukkende tanks
waren bedacht op mijnen. Daartoe zat voor op de tank een roterende
ijzeren balk waaraan met zware kettingen ijzeren kogels bevestigd waren.
Met het ronddraaien van die ‘vooras’ ploften de kogels telkens op de
grond zodat eventueel in de grond aanwezige mijnen tot ontploffing
werden gebracht. Eén van die zware kettingen is over een dikke tak van
de populier gehangen en geleidelijk helemaal in de boom vastgegroeid
(zie foto).
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De populier houdt een
krachtige hoogtegroei. Begin
jaren vijftig is hij vanuit de
verte over het vlakke
akkerland op het plateau goed
te zien; de boom is inmiddels
twee keer zo hoog als het
landhuis (hoogte
vijftien/zestien meter). Dat tot
plezier en gemak van de
leerling-vliegeniers van de
vliegschool Gilze Rijen die
met hun zwaar ronkende
Harvards bijna dagelijks
oefenvluchten maken naar
vliegveld Zuid Limburg. Bij
herhaling melden de jonge
vliegers dat zij de populier als
richtpunt nemen zodra zij in
de buurt van het vliegveld
komen. Een rondje populier
en landen maar!
Hoe staat de Italiaanse populier er begin jaren vijftig bij? Vanuit de vijf
meter hoge onderstam groeien zes of zeven afzonderlijke stammen de
hoogte in. Bij storm deinen al die stammen op het ritme van de
windvlagen heen en weer. Een zowel fascinerend als beangstigend
gezicht. Zo af en toe kijken we vanaf de achterdeur op veilige afstand
naar dat zwiepend geweld. Menigmaal buigen die hoge stammen wel
dertig, vijfendertig graden uit het lood en overkoepelen dan de elektrische
draden die vanaf de straat naar het huis toe lopen. Jarenlang gaat het
goed totdat zo’n lange zwieperd als een pijl naar beneden duikt. Huis en
elektrische draad blijven gespaard. Dat is niet het geval met de
gemoedsrust van ons als bewoners. Dagenlang klinkt het bulderend
geweld van de storm nog na in onze hoofden, kort onderbroken door het
afgrijselijk gekraak van de afgeknapte stam. Er moet ingegrepen worden!
Een voorloper van de huidige generatie boomverzorgers brengt de hoogte
van de populier tot éénderde terug.
De elektrische draden hebben schijnbaar niet belemmerend gewerkt.
Vanaf midden jaren vijftig maakt de boom een doorstart, andermaal
uitgroeiend tot tweemaal de hoogte van het huis. Deze keer wordt de
hoge boom door moeder natuur tot staan gebracht. Bij een heftige storm
begin jaren negentig knappen al die ‘losse’ stammen op een hoogte van
zes à zeven meter af. Boompje ‘Italia’ wordt gefatsoeneerd tot een
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ongevaarlijke hoogte van zes meter. Vanuit die positie mag hij nu steeds
enkele jaren groeien. Maar de tijd van de Bijbelse ‘zeven vette jaren’ is
voorbij. De snoeier meldt zich nu om de zoveel jaren.
Populus nigra 'Italica'is nu op weg naar zijn eerste eeuwfeest in 2022.
Naar ‘boomse maatstaven’ moet hij dat makkelijk halen. Mijn schoonzus
waakt over de boom en zijn directe omgeving als ware het een heilig-dom.
Betreden van de holle boom via de opening aan de noordzijde is nog altijd
niet toegestaan.
Naschrift
Nog even een inkijk in de familiegeschiedenis van de bouwheer. Le
Cocq is in 1918 getrouwd met een Van Abbe. Een broer van mevrouw
Le Cocq d’Armandville-Van Abbe is de grondlegger van de in de
vorige eeuw bekende Karel I Sigarenfabriek in Eindhoven. Door
latere schenkingen wordt de familie Van Abbe tevens grondlegger
van het gelijknamige Van Abbe Museum, eveneens in Eindhoven. Tot
begin jaren dertig vorige eeuw woont Le Cocq met echtgenote en
twee kinderen (zoon en dochter) in Moorveld. In die tijd wordt de
samenleving verbroken en gaat iedere partij zijn eigen weg. Mevrouw
Van Abbe keert terug ‘naar het Noorden’ van Nederland en Le Cocq
kiest woonplaats in Visé, een klein stadje noordelijk van Luik. Daar
heb ik hem met mijn vader een keer per fiets bezocht omstreeks
1950. Hij maakte destijds op mij de indruk van een wat
teruggetrokken levende burger die ‘het wel gezien had’. Onze
ontmoeting met Le Cocq vond in de open lucht plaats naast het pand
waarin hij woonde.
In juli 1936 worden alle roerende en onroerende zaken uit de
huwelijkse gemeenschap in het openbaar verkocht. Volgens de
openbare kennisgeving wordt de verkoop geregeld door notaris
Dango te Meerssen in café Schoonestein van den heer Ramaekers
aan de Rijksweg Maastricht-Beek. Onder de hamer gaan
huishoudelijk spul maar ook technische zaken zoals een automobiel
Panhard Levassor en een grote partij door Le Cocq gemaakte
accumulatoren. Zelf heb ik uit de echtelijke boedel een bonbonnière
gekregen, mij geschonken door mevrouw Alice Le Cocq
D’Armandville. De bonbonnière had mevrouw Le Cocq in 1927 als
geschenk gekregen van baron de Selijs de Fanson uit Houthem.
De Italiaanse populier is door al die ontwikkelingen niet van de wijs
geraakt. Hij staat er nog steeds en anders dan de mens, met de jaren
steeds mooier.
Paul Notten, Moorveld
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SNEEUWVLOKKEN
Sneeuwvlokken hebben we deze winter (nog) niet gezien. Maar er
bestaat een mooie fabel over de betekenis die slechts één
sneeuwvlok kan hebben.
De koolmees en de duif
“Vertel me eens wat een sneeuwvlok weegt”, vroeg een koolmees aan
een duif.
“Niets meer dan niets”, was het antwoord.
“In dat geval moet ik je een wonderbaarlijk verhaal vertellen”, zei de
koolmees.
“Ik zat eens op de tak van een dennenboom, vlakbij de stam, toen het
begon te sneeuwen, niet hevig, geen razende sneeuwstorm, nee gewoon,
zoals in een droom, zonder enig geweld. Daar ik toch niets beters te doen
had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die neerdaalden op de naalden
en twijgjes van mijn tak. Ik was precies bij nummer 3.741.952, toen de
3.741.953ste sneeuwvlok op die tak viel. Niets meer dan niets, zeg je,
maar de tak brak af!”
Na dat verhaal te hebben verteld vloog de koolmees weg.
De duif, sinds de tijd van
Noach een autoriteit op
het gebied van
vredeszaken, dacht een
tijdje over het verhaal na
en zei tenslotte in
zichzelf: “Misschien
ontbreekt er nog maar de
stem van één mens om
tot vrede in de wereld te
komen.”
Deze fabel is onder andere te vinden op internet; 3.610 keer in het
Nederlands, 5.720 keer in het Frans en 37.100 keer in het Engels. Samen
is dat nog net niet genoeg voor wereldvrede!
Ik heb het gelezen in het twee maandelijks tijdschrift ZOZ van Omslag,
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling voor doen-denkers ZOZ,
nummer 119-januari/februari 2014. www.omslag.nl
Els Derks-van der Wiel
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REIS MET DE BEAGLE
Reis die Darwin op het spoor van de evolutietheorie zette. (Deel 1)
Enkele weken geleden ontdekte ik dat ik op mijn e-reader, verstopt
tussen 200 andere boeken, ook het reisverslag had staan, dat
Charles Darwin maakte naar aanleiding van zijn reis om de wereld
met het schip de Beagle. Nieuwsgierig geworden begon ik te
bladeren en al snel besloot ik om inderdaad maar eens dat boek te
gaan lezen. Omdat het hier gaat om een boek met zo’n 500 pagina’s
tekst, moet je daar wel de tijd voor nemen. En tijd heb ik voldoende,
sinds ik van mijn pensioen geniet (genieten is in deze context
inderdaad het juiste woord!). Hier volgt een samenvatting van dit
boek, dat mij geboeid heeft van voor tot achter. In deze Haamsjeut
zal het eerste deel van dit verhaal worden gepubliceerd. Hierin zal ik
ingaan op het doel en de werkwijze van de wereldreiziger Darwin.
Deze reis brengt Darwin op het spoor van de evolutietheorie en op
enkele plaatsen in de tekst komt dit al naar boven. Verder wordt in dit
deel vooral ingegaan op zijn waarnemingen op het terrein van de
geologie. In deel 2 zal meer ingegaan worden op zijn waarnemingen
betreffende de planten- en dierenwereld. Verder komen zijn
observaties ten aanzien van de verschillende culturen aan bod in dit
tweede deel.
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Darwin maakte deel uit van de bemanning van het schip, waarbij hij in de
eerste plaats als gezelschapsheer voor de kapitein Fitz-Roy
functioneerde, maar ruim baan kreeg voor het in kaart brengen van de
(binnen)landen, waar de Beagle voor anker ging.
Terwijl de bemanning de kustlijnen in kaart bracht, trok Darwin, vaak met
ingehuurd personeel, de binnenlanden in, om soms weken daarna, het
schip in een andere haven weer te ontmoeten. Zo vertrokken ze in 1831
via de Kaap Verdische eilanden naar Brazilië, dan verder naar het zuiden
via Vuurland en Kaap Hoorn naar de kusten van Chili en de later zo
beroemd geworden Galapagos-eilanden. Ze steken daarna de Grote
Oceaan over naar Nieuw-Zeeland en Australië en vervolgen de reis met
een bezoek aan de atol-eilanden in de Indische oceaan om uiteindelijk
Madagaskar te bereiken. Ze ronden Kaap de Goede Hoop en vervolgen
dan de reis door weer naar Brazilië te reizen, alvorens de terugreis naar
Engeland te aanvaarden.

Bijna 5 jaar na hun vertrek, in 1836, bereiken ze het thuisfront, een schat
aan ervaringen rijker. De kapitein Fitz-Roy maakt een totaalverslag van
deze reis, dat in 1839 verschijnt en dat uit meerdere delen bestaat. Een
deel wordt geschreven door Darwin, maar bepaalde delen in zijn tekst
worden geschrapt door de hoofdredactie. Uit de verkoopcijfers blijkt dat
juist het deel van Darwin het meest interessant wordt gevonden en als de
druk uitverkocht is, ruikt Darwin zijn kans en zoekt hij een nieuwe uitgever,
waarbij hij zelf als eindredacteur functioneert. Deze tweede druk, die in
1845 verschijnt is de versie, die ik heb gelezen is, overigens in een
moderne vertaling die vlot leest. Interessanter is het fenomeen, dat hij
dan, 5 jaar na de eerste indrukken van de reis, voor zich zelf een veel
beter beeld heeft over het ontstaan van planten- en diersoorten en
waarschijnlijk deze ideeën ook al op papier heeft gezet. In deze tweede
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druk blijkt dit uit bepaalde toevoegingen in de tekst, maar hij wil, of kan,
nog niet termen als evolutietheorie gebruiken. Om deze theorie goed te
onderbouwen is in zijn beleving nog veel meer wetenschappelijk
onderzoek nodig. Pas enkele jaren later, en pas nadat hem ter oren is
gekomen dat zijn goede vriend Wallace ook op het spoor van de
evolutietheorie is gekomen, is hij gedwongen om zijn ideeën over de
evolutie (naar zijn idee voortijdig) te laten drukken.
Voorbeeld van dergelijke teksten, die wel in deze tweede druk voorkomen
en niet in de eerste, door Fitz-Roy goedgekeurde versie is bijvoorbeeld
het volgende citaat, naar aanleiding van het bezoek aan de Galapagoseilanden. Hij beschrijft daar de verschillende vinkensoorten, die aanwezig
zijn op de diverse eilanden.

Hij merkt op dat dit relatief jonge eilanden zijn, gezien de vulkanische
herkomst. En dan volgt een zinswending: “Zodoende lijken we hier, zowel
in ruimte als tijd, dichter bij het indrukwekkende feit te komen, dat geheim
der geheimen, namelijk hoe nieuwe schepselen op deze aarde
verschijnen”.
Bij het lezen van zo’n historisch reisverslag is het goed te bedenken wat
op dat moment in de geschiedenis de stand van de wetenschap is. Pas
als je dat perspectief helder hebt, kun je de talloze gedetailleerde
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beschrijvingen op waarde schatten. Hoe ver is de wetenschap zo rond
1850 in de zoektocht naar het ontstaan van het leven op aarde? Het
antwoord luidt: nog niet heel ver. De tijd van de inquisitie lag ver achter
ons en de bewering dat de aarde rond was en om de zon draaide, was
algemeen geaccepteerd. Daar hield het globaal wel op. De op de bijbel
gestoelde opvatting dat de soorten binnen het tijdsbestek van een week
geschapen waren, werd als de enige juiste gezien. Bovendien was het
exacte tijdstip bekend, berekend door een dominee, die de bijbel hierop
had nageslagen: de aarde was niet ouder dan zo’n 5000 jaar! Als deze
ouderdom klopt, dan volgt hier onmiddellijk en onherroepelijk uit dat de
evolutietheorie grote onzin is. Evolutie kan alleen bestaan als de aarde
veel en veel ouder zou zijn. Darwin moest dus erg voorzichtig handelen
om zich zelf niet als een dorpsidioot neer te zetten of nog erger! Zie
onderstaande cartoon.
Opvallend in het hele
reisverslag is de kennis van
zaken die Darwin over een
breed terrein heeft en
waarmee hij de feiten min of
meer in een kader kan
plaatsen. Zijn
waarnemingen betreffen
diverse wetenschapsgebieden, die we
tegenwoordig zouden
omschrijven met geologie,
plantkunde, dierkunde,
maar ook culturele aspecten
als volkskunde, etnografie
en zelfs politiek. Dit alles
maakt het tot een uiterst
boeiend geheel, zeker in
combinatie met een fraaie
en hier en daar
humoristische schrijfstijl.
Hieronder zal ik ter illustratie
hiervan uit verschillende
wetenschapsgebieden een paar voorbeelden bespreken.
Laten we maar eens beginnen met de geologie. Dit betreft misschien wel
het gebied, waar hij op dat moment de meeste kennis over bezit. Het is
ook het kennisdomein, dat als de wegbereider voor de evolutietheorie kan
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worden gezien. Nergens in het verslag lezen we exacte jaartallen, maar
wel is duidelijk dat hij en zijn collega-geologen inzien dat de aarde veel
ouder moet zijn dan de ouderdom geschat op grond van de bijbel. Maar
hoe oud? Hij ziet krijtlagen, ook aan de Braziliaanse kust, die honderden
meters boven de huidige zeespiegel liggen. Voor hem zijn er twee
mogelijkheden. Of vroeger heeft de zee hoger gestaan of de aarde is
omhoog gekomen. In zijn beschouwingen houdt hij het laatste voor het
meest waarschijnlijk. Dat continenten langzaam uit zee kunnen oprijzen is
op zich al een fascinerend inzicht, maar hij voegt er dan aan toe dat dat
een proces is dat zich over lange tijd moet afspelen. Geologen weten dat
die krijtlagen lang geleden op de zeebodem zijn ontstaan en duiden zelfs
de periode waarin dit gebeurd moet zijn aan met het Tertiair. Maar
nergens lezen we de jaartallen, die wij tegenwoordig aan deze periode
toekennen zelfs niet bij benadering. (noot: In de tekst van Darwin lezen
we dat hij de periode Tertiair gebruikt als hij het heeft over het ontstaan
van de krijtlagen. Tegenwoordig laten we het Tertiair beginnen bij 65,5
miljoen jaar geleden, d.w.z. aan het eind van het Krijt.) Het lijkt erop dat
men in die tijd ook nog geen goed beeld had van de geologische
tijdsschaal die eerder in 10-tallen miljoenen moet worden aangeduid dan
in duizenden jaren. Voor de kust van Patagonië ziet hij een interessant
landschap, dat bestaat uit sedimenten uit de Tertiare tijdperk (zie noot 1),
een afzetting die zich uitstrekt over honderden mijlen en die tientallen
meters dik is. Deze laag zit boordevol schelpen, die blijkbaar allemaal zijn
uitgestorven. Daarbovenop ligt een laag met gipsachtig materiaal, dat ook
in zee moet zijn afgezet, gezien de aanwezigheid van zeefossielen in die
laag. Ook deze laag is honderden mijlen breed en op sommige plekken
240 meter dik. Daarboven ligt een dikke laag grind, grind dat waarschijnlijk
afkomstig moet zijn van een bergketen land- inwaarts. Deze laag grind,
die opnieuw honderden mijlen breed en tientallen meters dik is, bevat
mooi afgeronde porfierkiezels. Dan concludeert hij “Als we bedenken dat
al die kiezelsteentjes, zo ontelbaar als zandkorrels in de woestijn,
ontstaan zijn doordat geleidelijk grote massa’s rotsblokken op de oude
kustlijnen en rivieroevers gevallen zijn en dat deze rotsblokken in kleinere
stukken zijn gebroken en dat die sindsdien allemaal over grote afstand
gerold zijn en daarbij afgerond, staat de menselijke geest versteld van het
grote aantal jaren dat hier noodzakelijkerwijs voor nodig is geweest”.
Darwin was zich dus op dat moment wel degelijk bewust van de
gigantische ouderdom van de aarde, waarmee in ieder geval in de tijd
voldoende ruimte ontstond voor een theorie als de evolutietheorie.
Een tweede voorbeeld hoe Darwin, met de hem ter beschikking staande
wetenschappelijke kennis, verklaringen probeert te bedenken voor
bepaalde natuurverschijnselen is het volgende. Ergens voor de kust van
Chili is hij ooggetuige van een vulkaanuitbarsting. Niet één, maar twee
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vulkanen in het zuidelijke Andes gebergte barsten gelijktijdig uit, terwijl ze
daarvoor jaren niet actief zijn geweest. Als hij terug is in Europa komt hij
er achter dat op diezelfde dag er nog een vulkaanuitbarsting is geweest in
het Andes gebergte, maar deze uitbarsting vond plaats duizenden km
naar het noorden en nu moet hij op zoek naar een gezamenlijke verklaring
voor deze drie gebeurtenissen. Om een beeld te geven van de
uitzonderlijkheid van de uitbarstingen, verplaatst hij de lezer naar Europa
en zegt. Stel je voor dat op een dag zowel de Etna als de Vesuvius in
Italië zouden uitbarsten, en tegelijkertijd zou een vulkaan op IJsland
uitbarsten, hoe zouden we dan tot een verklaring kunnen komen. En hij
fantaseert dan door op het mogelijk bestaan van onderaardse kanalen of
barsten in de aardkorst , waardoor deze vulkanen toch onderling met
elkaar verbonden zijn. De echte verklaring van dit soort verschijnselen
moet gezocht worden in de verschuivende aardschollen. De plaat van de
Grote Oceaan schuift langzaam verder in de richting van het Amerikaans
continent en heeft in Zuid-Amerika geleid tot het ontstaan van het Andes
gebergte en leidt in Californië ook geregeld tot aardbevingen
(Andreasbreuk). Het is op zich wel grappig dat de theorie van de
bewegende aardschollen op dat moment ontwikkeld wordt door zijn grote
vriend Wallace, maar nog niet gepubliceerd is. Deze theorie kan wel de
verklaring voor de beschreven vulkaanuitbarstingen leveren. Een prachtig
voorbeeld van hoe de wetenschap beetje bij beetje de geheimen van het
bestaan ontsluiert.
Wordt vervolgd.
André Ament
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DE HAAMSJEUT OP DE WEBSITE IVN-ULESTRATEN
We hadden het al eerder aangekondigd, maar nu is het dan zo ver.
Alle Haamsjeuten, tenminste vanaf het jaar 2001, zijn nu ook
beschikbaar op de website van IVN-Ulestraten. We hebben het
archief, dat vanaf 2012 werd bijgehouden door alle nieuwe
exemplaren er aan toe te voegen, uitgebreid met de oude exemplaren
vanaf 2001, omdat ze vanaf dat moment digitaal beschikbaar waren.
In het jaar 2001 bestond de redactie van de Haamsjeut uit de heren
Jan van Dingenen, Jean Slijpen en Jos Smeets een samenwerking
die duurde tot ondergetekende in 2012 het stokje van Jean overnam.
Het archief van de oude Haamsjeuten is daarmee ook een eresaluut
aan het vele werk dat door deze heren gedurende dit decennium is
geleverd. Bravo heren, voorwaar een huzarenstukje om trots op te
zijn!
Op zich zelf is het kunnen beschikken over een
compleet overzicht van alle Haamsjeuten een
fraaie manier om de werkzaamheden van het
IVN-Ulestraten meer zichtbaar te maken.
Daarnaast is natuurlijk ook de beschikbaarheid
toegenomen. Papieren Haamsjeuten hebben
nog al eens de neiging om in dozen op stoffige
zolders uit het zicht te raken, of, sneller, via de
papierophaaldienst. Kunnen we nu ook sneller
over de inhoud van deze Haamsjeuten
beschikken, of moeten we het hele archief door scrollen om het bepaalde
artikel daadwerkelijk op te sporen? Gelukkig is dat laatste niet nodig! Met
de gebruikelijke zoek strategieën van Google, of andere zoekmachines,
kunnen de artikelen van de Haamsjeut eenvoudig worden teruggevonden.
Enkele voorbeelden ter illustratie
Vorig jaar heb ik in de Haamsjeut een artikel geplaatst over determineren.
Ik kwam er achter dat het redelijk eenvoudig is om planten te
determineren via internet door te googlen. Ik schreef ergens in dat artikel
het zinnetje “Googlen is het nieuwe goochelen”. Deze frase heb ik in een
zoekstrategie gebruikt, mijn naam toegevoegd, en warempel, ik word naar
de pdf geleid van de Herfst Haamsjeut uit 2013, waarin het betreffende
artikel is opgenomen. Dat betekent dat je met heel weinig informatie over
het artikel je in staat bent om het betreffende artikel snel terug te vinden,
sneller dan naar de zolder lopen om het betreffende exemplaar uit een
stoffige doos te halen.
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Geldt dit dan ook voor de oudere nummers,
die nu nog niet zo lang op internet staan? Een
nieuwe proef dan maar. En jawel hoor, het
werkt! In de winter-editie van de Haamsjeut uit
2003 staat een verhaal van de hand van Wim
Ghijsen over milieubewuste fruitteelt mede
naar aanleiding van een bezoek dat gebracht
werd aan fruitbedrijf van Angeline en Leon
Petit. Als je googled op “wim ghijsen
milieubewuste fruitteelt”dan kom je bij het
betreffende artikel uit. Maar ook zelfs als je de volgende zoektermen
gebruikt “wim ghijsen angeline en leon petit”. Dus het is mogelijk om met
beperkte brokjes informatie over een artikel nu bij het betreffende artikel
uit te komen, dankzij het Haamsjeut-bestand op de website van IVNUlestraten.
Wat me tijdens dit hele proces om de website te
vullen opviel was dat de Haamsjeut in de loop van
de tijd steeds dikker is geworden. In 2001 en 2002
bedroeg de gemiddelde omvang zo’n 24 pagina’s,
terwijl die momenteel rond de 50 pagina’s ligt.
Voorwaar een hele stap voorwaarts. De
toenmalige redactie is er blijkbaar in geslaagd om
veel meer mensen bij het “product” Haamsjeut te
betrekken, waarmee het zijn functie als
verenigingsblad veel meer waar maakt. Ook hier
geldt wat mij betreft een dikke pluim voor de
toenmalige redactie. Daarbij geldt nog een
kanttekening van economische aard. Terwijl alles
om ons heen maar duurder wordt, zijn wij blijkbaar
in staat om 100% meer waar te leveren voor
hetzelfde geld. Waar kom je dat nog tegen?
Misschien moeten we dit maar eens inbrengen in
de volgende salarisonderhandelingen met het
bestuur!
André Ament
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DATA ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur.
Woensdag 5 maart: Lezing over de das en zijn familie door Wim Ghijsen
(043 364 4976).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Zaterdag 8 maart: Jeugdactiviteit: voorjaar rond IVN-hut in de Dellen
o.l.v. Jeanne Lam (043 364 9012).
Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Woensdag 12 maart: Boomfeestdag. Nadere informatie volgt op website
en in media.
Zaterdag 15 maart: Opschoonactie. Nadere informatie volgt op website
en in media.
Zondag 23 maart: Wandeling in de Maasvallei bij Borgharen. Struinen
door de nieuwe natuur o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Bij
hoogwater gaan we naar Itteren.
Vertrek: 13.30 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat), 14.00 uur
Trichtervoogdenstraat 66 Borgharen.
Woensdag 2 april: Lezing over bodem en water in Waterval door Wim
Derks (043 364 3740). Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n
Huppel.
Zondag 6 april: Excursie over bodem en water in Waterval o.l.v. Wim
Derks (043 364 3740).
Vertrek: 14.00 uur bij Waterval nr 13.
Zaterdag 12 april: Jeugdactiviteit: amfibieën o.l.v. Marie-José Steyns
(045 404 1639). Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Woensdag 7 mei: Nog invullen. Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal
Onder D’n Huppel.
Zaterdag 10 mei: Jeugdactiviteit: vlinders en rupsen o.l.v. Jeanne Lam
(043 364 9012). Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Woensdag 4 juni: Avondwandeling Schietecoven, Biesenberg,
Ecoducten o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 19.30 uur
Hekstraat 56.
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Zaterdag 14 juni: Jeugdactiviteit: verrassingstocht o.l.v. Marie-José
Steyns (045 404 1639). Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n
Huppel.
Zaterdag 14 juni: Gemeentelijke Duurzaamheidsdag op het terrein van
Moerveld.
Woensdag 18 juni: Late avondwandeling (vuurvliegjes?) o.l.v. Els en
Wim Derks (043 364 3740). Vertrek: 21.00 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat).
Donderdag 26 juni: Lezing over vuursalamander in het kader van
“Meerssen in de ban van”. Aanvang 19.30 uur in Het Wapen van Geulle.
Hulserstraat 10, Geulle (043 364 3740).
Zaterdag 28 juni: Late avondwandeling in het kader van “Meerssen in de
ban van” o.l.v. gids van IVN-Ulestraten Els Derks-van der Wiel (043 364
3740). Vertrek: 21.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat).
Zondag 29 juni: Vroege ochtendwandeling in het kader van “Meerssen in
de ban van” o.l.v. vogelwerkgroep van IVN-Ulestraten (043 364 4339).
Vertrek: 5.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat).
Zondag 29 juni: Zintuigenwandeling in het kader van “Meerssen in de
ban van” o.l.v. gids van IVN-Ulestraten Els Derks-van der Wiel. Vertrek
om 9.30 uur bij kasteel Vliek. Maximum aantal 25. Aanmelden verplicht:
043 364 3740 wimelsderks@hotmail.com.
Woensdag 2 juli: Nog invullen.
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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

Huub Servais
Henri Dunantstraat 17
6235 AN Ulestraten - tel: 3642858

Werkgroep Vogels

Bert Merk
Past. M. Sterckenstraat
Meerssen – tel: 043 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
Huub Vink 06-29477361
Milieuklachten binnen de gemeente Meerssen
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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