IVN INSTITUUT VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID
Afdeling Ulestraten
Opgericht 14 maart 1980
D'n Haamsjeut
34e jaargang nr. 2
http://ivn.nl/afdeling/ulestraten
Voorzitter:
Huub Servais

In dit nummer o.a.:

Secretaris:
Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten
tel. 043 - 3644976

- Onderscheiding Wim en Els

Penningmeester:
Wim Derks
Bank NL20 RABO 0132 6151 85

- Gastvrije vogeltuin

Bestuursleden:
André Ament
Wil Dohmen
Fred Erkenbosch
Jo Frenken

- Goed nieuws tegen onkruid

- Landschap rondom Waterval 1
- Planten komen 6 - Kunstmest

- Reis van de Beagle - 2

- De mammoetboom
- Quiz vogelnamen

Ereleden:
Frans Passier
Jean Slijpen

Redactie:
Jos Smeets
Jan van Dingenen
André Ament

Kopij naar:
Kasteelstraat 52
6235 BR Ulestraten
tel. 043 - 3643969
smeets-simons@kpnplanet.nl

De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel.
Kopij voor de Zomer-uitgave uiterlijk 15 augustus 2014 inleveren.
Deelname aan IVN-activiteiten geschiedt op eigen verantwoording.

2

VAN DE BESTUURSTAFEL
Deze Haamsjeut verschijnt op het moment dat ik in Zuid-Frankrijk aan de
kust onder Bordeaux van een glas goede wijn zit te genieten (hoop ik). Ik
schrijf dit stukje dus al in een beetje vakantiestemming.
Door drukte op het werk heb ik de laatste tijd een aantal evenementen
helaas aan mij voorbij moeten laten gaan. Dat vond ik jammer, maar ook
zonder mij verloopt met zo’n goed team alles prima, weet ik uit ervaring.
De vogelcursus is afgelopen. De reacties van de deelnemers zijn zeer
positief. Complimenten voor de cursusleiding!!
Helaas kon ik ook niet aanwezig zijn bij een wel zeer bijzondere
gebeurtenis in de geschiedenis van IVN-Ulestraten:
een Koninklijke Onderscheiding voor een (‘ons’) IVN-echtpaar.
Op een stralende 25 april vond in Waterval een plechtige en zeldzame
gebeurtenis plaats, er werd op die dag namelijk een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt aan een echtpaar. Een echtpaar dat zich
jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor Natuur en Milieu, maar ook
nog voor vele andere ideële zaken.
Dit echtpaar betrof Wim en Els Derks, bij IVN-Ulestraten natuurlijk zeer
wel bekend, maar ook bij IVN-Meerssen, Milieudefensie Meerssen en bij
talloze andere Natuur- en Milieuorganisaties.
Groot was dan ook de belangstelling van de betrokken organisaties, maar
ook de kinderen en kleinkinderen van Wim en Els waren aanwezig die het
hele gezelschap in familiesfeer brachten, want dat was het; één grote
familie van Natuur- en Milieuvrienden.
Na de officiële toespraken en het opspelden van de onderscheidingen en
de dankwoorden van Wim en Els werd dit feestelijk gebeuren verder
voortgezet waarbij weer veel informatie werd uitgewisseld en contacten
werden verstevigd.
Namens alle leden van IVN-Ulestraten wensen het bestuur en
coördinatoren Wim en Els van harte proficiat met deze onderscheiding,
een erkenning die volkomen verdiend is en die ook een beetje afstraalt op
IVN-Ulestraten.
Tot slot nog een hartelijk welkom aan een nieuw lid: Mariëlle van Hooren
uit Meerssen.
Tot de volgende Haamsjeut,
Huub
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DANK!!!
Op vrijdag 25 april 2014 hebben wij allebei een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen. Een complete verrassing!
Het motiveert ons extra om de ingeslagen weg verder te bewandelen.
Daarnaast beseffen we dat heel veel mensen een Koninklijke
Onderscheiding verdienen, maar als niemand het initiatief neemt om dat
ook echt aan te vragen dan gebeurt dat niet.

Graag willen we iedereen bedanken voor deze erkenning en waardering,
de felicitaties, de bloemen, presentjes, de muzikale hulde ….
Wim Derks en Els Derks-van der Wiel
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KIKKERDRIL
In de voorbije wintermaanden is er nauwelijks vorst geweest. De
resultaten daarvan zijn op allerlei manieren zichtbaar of voelbaar. In
de woningen is veel minder energie nodig geweest waardoor in twee
opeenvolgende maanden bespaard is op de energierekening. In mijn
tuin zijn enkele late bloemknoppen van een Magnolia grandiflora in
november en december nog tot bloei gekomen. Niet zo uitbundig als
in een zomermaand maar toch leuk om te zien. Vanaf januari dit jaar
wordt met de regelmaat van de klok via de media melding gemaakt
van vroegtijdige voorjaarsbloeiers. De natuur is een beetje op hol
geslagen.

Met belangstelling kijk ik uit naar het begin van de maand maart als de
bruine kikkers hun paartijd hebben. Andere jaren heb ik er welhaast de
klok op gelijk kunnen zetten. Rond 5 maart is het grote spektakel in de
vijver. De ene dag is er nog niets te zien en, hopla, een dag later is het
een leven van jewelste. Tientallen kikkers hebben de weg naar de vijver
gevonden. Voor hen geen sprong in het duister maar een sprong in de
vijver. Enkele jaren geleden hebben we het aantal ‘broedparen’ geteld:
126 koppels hingen bewegingsloos of soms ‘schroevelend’ in het water.
Op zo’n verkennende paaravond moet het woord koppel wat ruimer
geïnterpreteerd worden want vaak zitten niet twee maar drie en een
enkele keer zelfs vier kikkers op elkaar. Tja, wat wil je, als begin maart de
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paartijd is kun je geen weken wachten totdat een solitaire soortgenoot
zich meldt.
Vanaf begin maart ben ik regelmatig gaan ‘spotten’ bij de vijver. Maar,
vreemd genoeg, dagen achter elkaar geen (kikker)leven te bekennen. Na
een week begon ik de moed een beetje op te geven en mijzelf allerlei
vragen te stellen. Zou er iets gebeurd zijn met de kikkerpopulatie in het
Bospad? Dat kon ik mij moeilijk voorstellen want in de loop van de zachte
winter ben ik om zo te zeggen verschillende kikkers ‘tegen het lijf gelopen’
(twee keer zelfs heb ik onder vermolmd hout of een hooiachtige graspol
een kleine vroedmeesterpad aangetroffen!). Alles dood of verdwenen kan
dus niet. Rest de vraag: wanneer willen de koudbloedige dames en heren
zich melden! En, zoals steeds, als de twijfel het grootst is dan is de
oplossing nabij. Opeens lag in een kring met een doorsnee van ongeveer
1 meter de kikkerdril, duidelijk al één of enkele dagen. Want van de
producenten was niets meer te zien.
De kikkerdril lag zoals gebruikelijk in het ondiepe gedeelte van de vijver;
zeg: 10 tot 15 centimeters onder water. De kikkerdril ligt opgeslagen in
kwalachtige bollen met een doorsnee van ongeveer 15 centimeter. Daarin
zijn vele zwarte punten te zien, het embryonale stadium van het
kikkervisje dat geleidelijk aan gaat groeien. De kikkerdril is onhandelbaar.
Zou je zo’n ‘bol’ al uit het water proberen te pakken om het aantal
komende kikkervisjes bij benadering te willen schatten, dan glijdt de dril
op alle mogelijke manieren tussen je vingers door. Dat lukt dus nooit. Ik
schat het aantal borelingen uit zo’n bol kikkerdril heel voorzichtig op 150 á
200 maar, degene die het beter weet, geef ik gaarne gelijk.
In die cirkel kikkerdril van ongeveer een meter doorsnee heb ik 16
afzonderlijke drilgroepen geteld. Uitgaande van de veronderstelde
aantallen moeten er in de loop van de maand mei rond de 2000 kleine
kikkertjes opgroeien. En dat is zeer goed mogelijk. Jaren geleden groeide
een overvloedige hoeveelheid kikkerdril uit tot een ‘bank’ van kikkervisjes
van 30 bij 30 centimeter met een (geschatte) dikte van 6 centimeter: één
en al kikkervisjes. Over de bank aan kikkervisjes heen lag een schuimlaag
van honderden kleine luchtbelletjes, afgescheiden door al die piepkleine
aankomende kikkers.
Hoe het met al die kikkervisjes afloopt? Voor zover ze niet geslachtofferd
worden door de larve van de libel hebben de diertjes perspectief op een
goed en vooral veilig leven. De vijver ligt in een diep gedeelte van de tuin,
tussen de weilanden en het bos, 100 meter verwijderd van een
doodlopende weg. Voor kikkers biedt dat alle kansen op verder leven.
Paul Notten, Moorveld
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LANDSCHAP RONDOM WATERVAL (Deel 1)
Inleiding
Al enige tijd lopen wij, Wim Derks en André Ament, met plannen rond
om in D’n Haamsjeut eens een serie artikelen te wijden aan het
gehucht Waterval. Waterval is al eerder in publicaties beschreven.
Fred heeft in zijn artikelen over Waterval natuurlijk al uitgebreid
aandacht besteed aan de bewoners, maar ook diverse aspecten van
de natuur (dassen, planten etc.) zijn al eerder door diverse auteurs in
hun bijdragen beschreven. Toch denken wij als auteurs aan het in
kaart brengen van de omgeving van Waterval nog een waardevolle
bijdrage te kunnen leveren, zeker omdat we een andere invalshoek
zullen kiezen. Hierover gaat deze eerste publicatie.
Toen we eenmaal besloten hadden om gezamenlijk aan deze
publicaties te gaan werken, hebben we eerst eens gebrainstormd
over een overkoepelend thema: een thema dat al onze wensen,
ideeën, fascinaties en interesses zou kunnen omvatten en voldoende
mogelijkheden zou bieden voor een groter aantal publicaties. We
besloten om te starten vanuit onze eigen interesses.

Welke interesses hebben de auteurs?
André Ament beschouwt Waterval en zijn omgeving als zijn favoriete
ommetje, dat heel vaak met de fiets of te voet verkend wordt. Afkomstig
uit Midden-Limburg, een landschap dat over het algemeen zo plat is als
een dubbeltje (wellicht met uitzondering van het Leudal), verwondert hij
zich over de geaccidenteerdheid van het Limburgse landschap: je kijkt er
niet alleen overheen, maar je kijkt er tegelijk ook op! Waar in MiddenLimburg de natuur te bewonderen is in een paar grote gebieden (Peel,
Leudal, maar nu ook langs de Maas), is er in Zuid-Limburg, door de
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gevarieerdheid in de bodemgesteldheid, veel meer variatie te bespeuren
in de planten- en dierenwereld. Daarbij heeft hij altijd interesse gehad in
geschiedenis. Hij zocht in zijn jeugd al naar vuurstenen werktuigen bij de
Banen (Nederweert-Eind) en vroeg zich daarbij af, wat de mensen uit die
oude culturen toch zagen in die specifieke vestigingsplaats. Daarnaast
fotografeert hij al jaren de natuur in Ulestraten en Waterval is daarbij
natuurlijk een heel dankbaar onderwerp, dat talloze malen voor zijn
camera verscheen.

Wim Derks verruilde een tiental jaren geleden de woonplaats Meerssen
voor Waterval en beschouwt Waterval en zijn bewoners, dus als een
uitermate geschikte woonplaats. Toen hij eind jaren zeventig vanuit
Brabant in Zuid-Limburg kwam wonen ging hij hier heel vaak wandelen.
Alle plekjes in de omgeving wilde hij zien. Als kind was hij geboeid door
bronnen, door stenen en rotsen en door heuvels en dalen. Dat kende hij
niet van zijn geboortegrond. Geologie en landschap interesseerden hem.
Meer weten van bodem en landschap betekent meer genieten daarvan.
Daarom heeft hij onder andere ook de cursus voor landschapsgids
gevolgd. De een houdt van openheid en vergezichten, de ander van
beslotenheid. Hij herinnert zich nog de eerste keer het uitzicht vanaf de
Wijngaardsberg en de beslotenheid van het dal van de Raarslakweg. Nu
hij in Waterval woont is het iedere dag genieten van dit landschap.
Vanuit onze gezamenlijk interesses kwamen we zo op het thema
landschap als centrale thema voor onze publicaties over Waterval. Daarbij
gaat het met name ook over het gebruik van het landschap in de loop van
de tijd en de beleving van het huidige landschap . Wij zijn ervan overtuigd
dat een grotere kennis over het landschap en zijn achtergronden bijdraagt
aan het waarderen van dat landschap. Zo leidt meer kennis tot meer
genieten!
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Wat maakt Waterval zo geschikt als onderwerp?
Waterval is een klein gehucht, gelegen ten zuidoosten van Ulestraten. De
plek waar Waterval ligt, aan een droogdal aan de zuidelijke rand van het
plateau van Schimmert, is heel bijzonder. Het dal van de Watervalderbeek
wordt wel beschreven als het meest fraaie zijdal van de Geul, dat in feite
alle kenmerken bevat, die Zuid-Limburg zo bijzonder maken. De
bijzondere ligging van Waterval is al eerder door mensen opgemerkt. Al
eeuwenlang is Waterval bewoond, maar bekend is dat Waterval
duizenden jaren eerder al (sporadisch) bezocht werd door
jagers/verzamelaars. Daarna hebben de allereerste landbouwers, die
vanzelfsprekend een meer permanente woonomgeving nodig hadden,
zich het eerst op de plateau’s in Zuid-Limburg gevestigd. Recentelijk is
dergelijke bewoning ook dicht bij Waterval aangetoond.
Deze feiten roepen al vragen op, zoals, hoe zag de toenmalige natuurlijke omgeving eruit, waardoor dergelijke bevolkingsgroepen deze plek
aantrekkelijk vonden? Welke mogelijkheden bood het toenmalige
landschap aan deze mensen om in hun levensonderhoud te voorzien?
Zijn er nog zichtbare of onzichtbare restanten aanwezig die hun
aanwezigheid kunnen aantonen? Diezelfde vragen kunnen ook gesteld
worden voor latere periodes, bijvoorbeeld de Romeinse tijd of het einde
van de Middeleeuwen. De hoger gelegen plateaus, die na de Romeinse
tijd verlaten werden en met bos bedekt raakten, werden toen weer vanuit
de dalen ontgonnen.

In een serie van verhalen willen we de relatie tussen mens en zijn
natuurlijke omgeving aan een nader onderzoek onderwerpen, waarbij we
de historische context, zoals hierboven reeds aangeduid, dringend nodig
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hebben. Dit soort vragen speelt ook, als we in de huidige tijd nieuwe
natuurgebieden willen gaan inrichten. Onze huidige natuur, en dat geldt
voor geheel Nederland, is een door mensen gecreëerde omgeving,
ontstaan door eindeloos omhakken en rooien van bomen, aanleggen van
akkers, laten begrazen door dieren etc. Het resultaat is dat er in
Nederland, en dat geldt voor grote delen van West-Europa (en
vermoedelijk daarbuiten) geen vierkante meter grond nog in ongeschonden staat over is. Alles wat wij als natuur ervaren is niet meer in een
natuurlijke staat. Als wij bezig zijn met het herinrichten van stukjes natuur,
dan willen wij het liefst dat alles wordt als vroeger. Maar wat is vroeger?
Bedoelen we dan de toestand van 10.000 jaar geleden, toen de laatste
ijstijd lang genoeg voorbij was en de natuur in West-Europa zich weer
enigszins had kunnen herstellen? Dat landschap kan wellicht nog het best
omschreven worden met een toendra-achtige natuur. Of bedoelen we de
periode daarna, waarin zich de eerste bomen en bosschages op de
toendra vertoonden en grote grazers zich happy voelden in dit open
landschap? Of misschien het dicht beboste landschap, waarin de eerste
landbouwers zich open plekken in het bos moesten verschaffen, ten einde
de vruchtbare lössgrond open te leggen om hun zaadgoed uit te kunnen
zaaien?
Maar ook als we het dichter bij huis blijven, dan is kennis over wat zich in
het verleden heeft afgespeeld van groot belang om het landschap en de
diverse landschapselementen te herkennen en op waarde te schatten.
Hoe meer men van een bepaalde omgeving in zijn historische context
weet, hoe meer men van het landschap en de daarin aanwezige natuur
kan genieten. Archeologische vondsten op bepaalde plekken getuigen
van het feit dat dit landschap in die omstandigheden verblijfplaats,
werkplaats, en/of uitzicht plaats bood. De kennis hieromtrent brengt deze
mens dichterbij, al lopend en genietend van het landschap. Een Romeinse
weg, nauwelijks zichtbaar in het landschap, verhaalt van economische
activiteit tussen plaatsen aan begin, eind en wellicht langs deze weg. Zo
zouden we kunnen spreken van zichtbare en onzichtbare elementen van
het landschap. Natuurlijk spreken de zichtbare elementen het meest tot de
verbeelding. Wijnterrassen, nog rudimentair aanwezig in het op het zuiden
gerichte hellingbos, zijn een voorbeeld van een zichtbaar element, al moet
de gemiddelde wandelaar er wel opmerkzaam op worden gemaakt.
Hetzelfde geldt voor de Romeinse weg, die in vroegere tijden veel
gebruikt werd, maar nu niet meer is dan een “willekeurig” bospad. Slechts
indien de wandelaar zich bewust is van de historische context kan hij het
bospad als zodanig herkennen en waarderen. Dus ook vanuit dit
perspectief is het van groot belang om de geschiedkundige context van
het landschap in ogenschouw te nemen. Vanzelfsprekend heeft daarbij de
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oudere geschiedenis veel minder invloed nagelaten op het landschap dan
de meer recentere periodes. Naarmate we dichter bij het heden komen
zullen er meer aanwijsbare elementen in het landschap zijn aan te tonen.
Ten slotte is het zo, zoals eerder vermeld, dat vrijwel iedere vierkante
meter van het landschap, zoals we dat heden ten dagen tegen komen in
Zuid-Limburg, door mensen gemaakt is.
In ons verhaal staat het landschap rondom Waterval centraal. De
algemene kenmerken van dit landschap zullen ook gelden voor een groter
gebied, zoals het Zuid-Limburgse landschap. In die zin is deze
beschrijving van Waterval, die daar waar het kan, inzoomt op de
plaatselijke situatie in Waterval, ook in bredere zin op te vatten als geldig
voor de ontwikkeling van dorpskernen en gehuchten in geheel ZuidLimburg.
Conclusie
Wij genieten van het mooie gevarieerde landschap rond Waterval en
willen daar meer van weten. Die kennis willen we delen via stukken in D’n
Haamsjeut, verzorgen van thema-avonden en excursies en misschien ooit
in een totale publicatie.
André Ament en Wim Derks

Literatuur:
Renes, J. Landschappen van Maas en Peel, 1999
Caljé, P. Het verleden kan je zichtbaar maken, hoofdstuk 7 in de Cursus
Landschapsgids
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HOE GASTVRIJ IS JE TUIN?
De afgelopen winterperiode heb ik volop kunnen genieten van de
voederboom, die ik in mijn tuin heb staan. Koolmees, pimpelmees,
groenling, roodborst waren regelmatig aan het eten: zonnepitten,
vogel-pindakaas, 'verenvet', strooivoer, vetbollen voor de vogels op
de tafel. Maar ook de grondvogels, zoals de winterkoning, vink,
merel, heggenmus kregen hun strooivoer. Soms zaten ze er wel met
tien vogels tegelijkertijd.

Vanuit mijn luie stoel had ik er een goede kijk op. Gratis kijk- en
luisterplezier; voor de reportages over vogels via de TV moet je
betalen.
De vogels hadden bij onraad goede vluchtmogelijkheden: een
kastanjeboom, een magnoliaboom en een forsythia. De aanvliegroute verliep ook via die 2 bomen en die ene struik. Dan voelen de
vogels zich op hun gemak en maken ze gebruik van het aanbod.
Wanneer ik dit artikel schrijf is het lente. Wat moet ik nou met wintervoedering? Het bovenstaande is slechts een aanzet tot het uiteindelijke
thema: Gratis kijk- en luisterplezier in ruil voor een vogelvriendelijke tuin.
En dat geldt niet alleen voor de winter, maar voor alle seizoenen. Wie zijn
gasten goed ontvangt daar blijven de gasten wat langer hangen. Wie
goed doet voor de vogels krijgt het hele jaar kijk- en luisterplezier.
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Een vogelvriendelijke tuin
De tuin hoeft niet apart te worden aangelegd voor vogels. Het is meer een
kwestie van aanpassen. Men dient te letten op de volgende criteria:
voedsel, nestelmogelijkheden en beschutting tegen wind en regen. Helaas
zijn katten en honden niet de liefste dieren voor de vogels, maar de
eigenaar kan ze opvoeden of de kat de bel aanbinden.
Laten we beginnen met voedsel
In de winter hebben de vogels het moeilijk. Zeker als er sneeuw ligt of de
beekjes dichtgevroren zijn. Dan mogen de vogels wel gevoederd worden.
Maar op een eerder tijdstip kun je er al aan werken, beter gezegd niet aan
werken, namelijk het opruimen van bladeren.
Natuurlijk niet de bladeren op het gazon, maar de bladeren in een
verloren hoekje. Ik heb een aantal kruiwagens met bladeren op een ruw
stukje grond laten liggen. Ik heb nog nooit zoveel vogels op die plek
gezien: foeragerend, op zoek naar torretjes, regenwormen, slakjes, die
beschutting in de bladmassa vonden. Dat zoeken naar voedsel gaf weer
geritsel in de bladeren.
Ook voedsel in de vorm van bessen en zaden zijn van belang. Knip nog
niet alle uitgebloeide bloemen weg; daar zitten weer voedingsstoffen in.
Over wintervoedering op de tafel en op de grond heb ik al vaker
geschreven. Ik wil het laten bij enkele aandachtspunten:
- Zorg voor variatie in de voeding: zonnepitten, strooivoer,
vogelpindakaas, vet(bollen), onkruidzaden en evt. duivenvoer.
- Gooi voedsel op de grond voor de grondeters en hang het hoger voor de
vogels op de tafel.
- Wen de vogels aan het voeren, dan kunnen ze bij slecht weer gebruik
maken van het voer; ze kennen immers de voederplaats.
- 's Zomers mag ook (maar minder) voer worden aangeboden. Wat betreft
de zomervoedering is men (op basis van nieuwe standpunten) tot een
veranderde aanpak gekomen.
Het planten van bomen en struiken
Als je toch een tuin met bomen en struiken aanplant of voor een haag
kiest, kies dan voor bes- en vruchtdragende bomen en struiken. O.a. de
merels zijn er blij mee.
Ik noem: liguster, taxus, sneeuwbes, cotoneaster, vuurdoorn, lijsterbes,
sleedoorn, laurierkers. Zij leveren bessen die in de winter van pas komen.
Ook al hebben ze sommige bessen niet graag en blijven die langer
hangen: honger maakt rauwe bonen zoet. Uiteindelijk eten ze alles.
Mogelijkheid om te nestelen
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Men heeft het meeste plezier van vogels die in je eigen tuin nestelen. Ze
maken gebruik van dichte struiken, zoals clematis, klimop, meidoorn,
vuurdoorn, taxus. Uit de clematis halen ze weer nestmateriaal; dat doen
ze ook met mos. Ze willen graag een rustige tuin; dan kun je ook het hele
proces volgen.
Voor vogels die in een holletje nestelen zijn er nestkasten. Leuk als je een
resultaat boekt. Op internet zijn bouwtekeningen te vinden. Wanneer je
rustig bent, kun je voorzichtig een kijkje nemen. Leuk om ook eens te
proberen een nestkast voor een vliegenvanger te plaatsen.
Een broedsel vogels is aardig om te zien. Vooral wanneer de vogels zich
in de invliegopening van de kast laten zien en als ze uitvliegen.

Beschutting tegen wind en regen
Als derde aandachtspunt volgt de beschutting tegen wind en regen. Dat
geldt voor elk seizoen. Een koude nacht, een fikse regenbui en de vogels
zoeken een beschutte plaats op: in een taxushaag, in een vuurdoorn, in
een thuja haag, in een niet bezette nestkast. Ik heb al jaren geleden een
spreeuwenpot ophangen. Hij wordt niet ten behoeve van een broedsel
gebruikt, maar voor het doorbrengen van de nacht.
Slot
Het kost niet eens zoveel extra werk. Het zijn slechts aanpassingen, die
gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd. Je moet er even aan denken.
En je krijgt er veel voor terug:
- geniet van de aanwezigheid van de vogels; observeer eens de
verschillen tussen hoe de koolmees slechts één zonnepit pakt, terwijl de
groenling op de tafel blijft eten, totdat hij verzadigd is,
- geniet van slimme, gewiekste vogels ten opzichte van de bangeriken, de
verlegen vogels, want niets is anders dan bij de mensen,
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- geniet van een broedcyclus: nest maken, eieren leggen, het uitkomen
van de vogels, het af en aan vliegen van de ouden met honderden
insecten op een dag,
- geniet van de zang; al luisterend leert men de bij de zang horende vogel
te herkennen,
- geniet van de variatie aan vogels, die zich ophouden in je tuin.
Kortom, kijk- en luisterplezier, gratis en voor niks door enkele
aanpassingen te doen. De keuken en de huiskamer krijgen de functie
van een schuilhut. Niet, dat je alles vanuit huis moet doen. Wanneer
je rustig beweegt, zullen de vogels steeds minder vlug wegvliegen. Ik
heb een keer een merel tot op een halve meter kunnen benaderen.
Als dat nog geen plezier geeft!!!
Jos Smeets
Foto's: John en Jos Smeets
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DE PLANTEN KOMEN – Deel VI “Kunstmest en siertuinen”
Het vorige artikel ging over de ontdekkingsreizen en over de
voedingsgewassen die daarbij ontdekt werden en naar Europa
werden gesleept. Dat had natuurlijk een geweldige invloed op het
boerenbedrijf en op de voedingsgewoonten hier. Maar aanvankelijk
had dat weinig invloed op onze wilde flora: er werden gewoon weinig
planten ingevoerd die zich hier in het wild konden handhaven.
Toevallig waren er maar weinig opzettelijk ingevoerde
voedingsplanten en medicinale planten die hier konden verwilderen
en aan opzettelijk ‘onkruiden’ invoeren had niemand behoefte. Maar
dat veranderde toen de Europeanen de sierplanten ontdekten.
Sierplanten
In de 17e eeuw kregen de rijke
boeren (vooral de graanboeren
in Groningen en Friesland) en de
handelaren in Holland behoefte
om hun rijkdom te showen. De
stinzen of steenhuizen in Friesland en Groningen, de grachtenpanden in Amsterdam en de
buitens aan de Vecht waren het
resultaat. Hier werden bomen en
planten gepoot die geen functie
hadden voor voeding, medicijnen, bouw of iets dergelijks: dus
gewoon voor de lol en natuurlijk
voor de show. Heel anders dan
de oude kloostertuinen waar de
geneeskrachtige planten het
belangrijkste waren. Of de
botanische tuinen aan de toen
net beginnende universiteiten,
waar het wetenschappelijk
onderzoek aan planten begon;
overigens in het begin ook vooral
voor medische toepassingen. Het gevolg was dat de schepen uit oost en
west af en toe ook gewoon mooie of interessante planten meebrachten.
Een van de eerste sierplanten was het sneeuwklokje, maar die kwam nog
van ‘om de hoek’ uit Midden en Zuid-Europa. Vanuit Amerika was de
teunisbloem een van de eerste.

16

Guano en kunstmest
Tot na 1850 had dit allemaal ook niet veel effect op onze flora. Natuurlijk
werden er af toe sierplanten ingevoerd en een enkele daarvan konden
zich hier handhaven zoals de genoemde sneeuwklokjes en teunisbloemen
en de bomen (pseudo-)acacia en Amerikaanse vogelkers. Maar toen, kort
na 1840, werd in Europa de toepassing van guano ontdekt. Guano is
poep van zeevogels die zich duizenden jaren heeft opgestapeld in
woestijngebieden op eilanden en vlak bij zee. Eigenlijk is guano gewoon
ingedroogde dierlijk mest, de Indianen hadden dat al eeuwen geleden
begrepen, maar doordat de afgravingen vooral in Zuid-Amerika lagen en
de guano per schip als poeder werd aangevoerd, hadden de boeren toch
het idee dat ze iets heel bijzonders in handen hadden. Het materiaal was
dan misschien niet bijzonder, maar het effect wel: de oogsten werden met
sprongen groter! En het guanogebruik schoot omhoog: na de introductie
in 1843 in Nederland was dat ca 600 ton per jaar stijgend naar bijna 7000
ton 25 jaar later. En dit gebeurde in heel Europa, Noord-Amerika en
waarschijnlijk ook in sommige landen daar buiten. Na 1875 daalde het
verbruik wat, mogelijk doordat de prijzen stegen en doordat men ontdekte
dat de voorraden eindig waren. Gelukkig hadden geleerden ondertussen
ontdekt waar het eigenlijk om ging bij guano en vond men methodes om
‘echte’ kunstmest te maken. Anders was de guano waarschijnlijk binnen
50 - 100 jaar uitgeput geweest en had de boer weer terug gemoeten naar
de oude technieken.
De gevolgen van guano en kunstmest waren onvoorstelbaar. Eén boer
kon plotseling gemakkelijk op zijn boerderij voor twee, drie gezinnen eten
produceren zonder op de hei plaggen te hoeven steken en dergelijke voor
de bemesting. Hij kon dus meer eten produceren op hetzelfde oppervlak,
hij hield tijd over en kon dus meer oppervlak bewerken en hij kon de hei
ontginnen om nog meer voedsel te produceren. Waarschijnlijk kwam dit
alles bij elkaar op minstens een vertienvoudiging van de mogelijke
voedselproductie!
Tijd en ruimte voor luxe
Kunstmest maakte bevolkingsgroei mogelijk, er bleven arbeidskrachten
over voor de industrie, de industrie schiep meer nieuwe mogelijkheden
voor wonen, transport, gezondheid en zo voort. Natuurlijk verliep dit alles
niet vlekkeloos zo tussen 1850 en 1950, maar het eindresultaat was een
zekere welvaart voor een heel groot deel van de bevolking in Nederland
en de omringende landen. Met zoiets als vrije tijd waarin je niets nuttigs
hoefde te doen en waarin je dus mooie, maar niet nuttige, plantjes kon
verzorgen in plaats van aardappels.
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In de eerste tuinen, vaak bij de boeren, stonden natuurlijk diverse planten.
Een paar die er al vroeg bij waren, zijn slaapmutsje en afrikaantje. Allebei
afkomstig uit Amerika, al wijst de naam afrikaantje een andere kant op.
Slaapmutsje (Eschscholzia californica) is geel of oranje en komt uit de
papaverfamilie. Slaapmutsjes gaan ’s avonds of bij slecht weer dicht,
vandaar de naam. Slaapmutsje kan zich hier niet handhaven en is
blijkbaar ook uit de gratie bij de tuinliefhebber. Dat geldt ook voor de
afrikaantjes. Ook die komen uit Amerika, er zijn veel soorten gekweekt
met kleuren tussen geel en bruinrood en dat soms samen in een bloem.
Het lijkt erop dat afrikaantjes (Tagetes spec.) al vroeg ingevoerd zijn in
Europa en Noord-Afrika wat erop kan wijzen dat het aanvankelijk als een
nuttige plant werd gezien. Mogelijk geven ook de verhalen dat afrikaantjes
ongedierte weghouden bij voedingsgewassen hiervoor een aanwijzing. In
de boomkwekerijen wordt Tagetes nog steeds gebruikt als groenbemester
én om aaltjes te bestrijden. Maar in de siertuin zie ik de afrikaantjes niet
meer.

Uit een heel andere hoek komt gebroken hartje (Dicentra spectabilis).
Japan, Oost China en Korea zijn de landen van oorsprong. De eerste
planten werden in 1840 in Engeland geïntroduceerd en door de
fascinerende vorm werd de plant snel populair en verschenen ook
‘legenden’ rond de oorsprong van die vorm.
Duizendschoon (Dianthus barbatus) groeit oorspronkelijk in de bergen in
Zuid-Europa en in delen van Azië. Ooit een populaire plant in de
boerentuin misschien door zijn bijnamen in het Nederlands Lievemannekes en in het Engels Sweet William. In de kweekvormen bestaan
een hele boel kleuren van wit naar donker bruinrood, de ‘wilde’ kleur was
waarschijnlijk iets van roze rood.
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Overzicht
En zo kun je nog pagina’s en pagina’s doorgaan want het aantal
sierplanten in Nederland is onvoorstelbaar groot en groeit nog steeds. Dr.
Wil Tamis promoveerde op onderzoek naar het verdringen van inheemse
planten door geïmporteerde. Daarvoor moest hij natuurlijk eerst bepalen
wat er in Nederland inheems is, wat niet oorspronkelijk inheems is maar
wel ingeburgerd en wat zich hier met behulp van boeren, tuinders en
tuiniers min of meer kan handhaven. Van dat onderzoek heb ik natuurlijk
graag gebruik gemaakt. Tamis schat bijvoorbeeld het aantal planten dat in
Nederland groeit maar niet in de vrije natuur op ca 10.000! Daar horen
natuurlijk bijna alle voedingsgewassen bij van de hele oude granen tot de
laatste nieuwe groente, maar het overgrote deel zijn waarschijnlijk de
sierplanten in onze tuinen en plantsoenen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle planten in Nederland met
een indicatie van het tijdstip dat ze hier gekomen zijn. De vet-gedrukte
getallen komen uit het proefschrift van Tamis en zijn dus onderbouwd, de
andere zijn mijn eigen schattingen zijn niet of nauwelijks onderbouwd. Dus
niet Tamis de schuld geven als blijkt dat die niet kloppen.
Met ‘de Flora’ is de officiële Nederlandse Flora bedoeld waarin de
‘inheemse’ planten staan die op eigen kracht hierheen gekomen zijn
(kolom 1 in de tabel). Bovendien zijn er een aantal niet-inheemse planten
die met hulp van de mens hierheen gekomen en die je ook in de natuur
kunt tegen komen (kolom 2). Als ze ‘ingeburgerd’ zijn d.w.z. dat ze zich
zonder hulp van de mensen hier al een aantal generaties kunnen
handhaven en voortplanten, kunnen ze opgenomen worden in de Flora
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(kolom 2A). Kolom 2B is dan de ‘wachtkamer’. In kolom 3 staan de
planten die uitsluitend met behulp van boeren, tuinders en tuiniers hier
kunnen groeien en dus nooit in de Flora zullen komen. Dit zijn voor het
jaar 1800 vooral voedingsgewassen en na 1900 kwamen massaal de
sierplanten in de tuinen.
Onze planten
Hier gekomen:
vóór 9000 v.Chr.
9000 v.Chr. tot 0
5000 v.Chr. tot 0
0 tot 400
400 tot 1500
1500 tot 1700
1700 tot 1800
1800 tot 1900
1900 tot 1950
2000
nu

1. inheems
in de flora

einde ijstijd
spontaan
eerste boeren
Romeinen
Middeleeuwen
Columbus

Kunstmest

0
1000
70
32
0
0
-12
0
0
0
1090

2. niet inheems, wel in natuur 3. niet in
2A.in de flora 2B.niet in flora de natuur

0
30
40
31
30
14
14
85
70
44
358

0
0
0
0
0
30
55
200
300
400
985

0
20
40
50
70
120
300
600
2000
5300
8500

Tamis rekent dat onze officiële flora 1490 planten telt. In de tabel staan er
1448 (kolommen 1 en 2A samen) bij de ontbrekende 42 zijn er
onduidelijkheden waardoor niet zeker is waar ze precies thuishoren door
bijv. kruisingen of moeilijkheden rond het determineren. Duidelijk is de
enorme import aan planten gedurende de laatste 100 jaar waarvan zo’n
10% zich minstens enigszins in onze natuur kan handhaven.
Tamis wilde in zijn proefschrift uitzoeken of de geïmporteerde planten in
de natuur (de planten in de derde kolom) de oorspronkelijke planten
verdringen. Zijn conclusie is dat dit zeker niet het grootste probleem is. De
inheemse planten en de planten die we als ingeburgerd beschouwen
(samen onze Flora) worden meer bedreigd door verlies aan de juiste
omgeving dan door de nieuwkomers. Vooral van de (ongewilde) zware
bemesting buiten de akkers en tuinen hebben de planten last. Planten die
we op een schrale bodem vinden, kunnen zich daar alleen hand-haven
omdat die andere planten dat niet kunnen, dus als die grond bemest wordt
worden ze verdrongen.
Dit is het laatste artikel in de serie “De planten komen”. Ik hoop dat jullie
het interessant vonden.
Jan van Dingenen
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MIENE KWALLEF (zomer 2014)-aflevering 6
Wat een verschil met vorig jaar. Na een buitengewoon zachte winter,
begon het voorjaar deze keer heel vroeg. Het was warm en bleef
vooral droog. Als ik dit schrijf is de maand mei nog maar net
begonnen en hebben we de lente eigenlijk al gehad. Vorig jaar moest
het voorjaar nog beginnen.
Het blijft altijd spannend met het weer. Het blijft een spel. Wij mogen
meespelen, doch de natuur heeft de regie en wint steevast. Het
mooie en spannende zit in de verschillen. En wat is te beïnvloeden?
De meeste groentetuinliefhebbers doen het zonder kweekkas, of
beschikken hooguit over een klein exemplaar. En bij droogte kun je
water geven, maar daarmee moet je spaarzaam zijn. Als je te vaak
water bijgeeft ontwikkelt het wortelstelsel maar matig.
Belangrijk is dat we ook leren incasseren en accepteren dat er wel
eens iets misgaat. Daardoor krijg je ook een trots gevoel als het wel
lukt.
In vergelijk met vorig jaar kom ik ook voor andere keuzes te staan. Met
welke kwallef ga ik het eerst aan de gang. Naast de kwallef van de mam
en miene kwallef is er nu ook de kwallef van Vliek. Vanwege het vroege
voorjaar heb ik alles redelijk bij kunnen houden en is er nergens
achterstand. Alles staat er heel goed bij. Miene kwallef heb ik zelfs nog
uitgebreid met een perceel, speciaal voor kleinfruit.
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De kwallef van de mam is ook op orde. Er is echter nog steeds het
probleem met de woelrat. Nu zit het beest op drie plekken in de vers
bewerkte grond. Het lijken nu dus drie woelratten te zijn. Eén succes heb
ik wel. De aardbeien liepen geen schade op. Vorig jaar waren meer dan
de helft van de planten bij de wortels compleet weggevreten. De nieuwe
planten heb ik in grote bloempotten ingeplant en hebben de winter goed
overleefd. De rabarberstruiken zijn daartegenover wel flink aangevreten,
maar leven nog Op meerdere plekken staan vallen. En ook heb ik enkele
emmers ingegraven, tot onder de ganggaten. Ik heb de hoop dat ze in de
emmers zullen vallen en er niet uitkunnen. Wat doen de rakkers? Ze
graven de emmers vol met grond. Dat doen ze ook met de ruimte waarin
de vallen staan. Het zijn blijkbaar heel slimme beestjes. Ik blijf hoop
houden, eens zal ik ze te pakken krijgen.
Trouwens in de kwallef van Vliek wonen ook woelratten. Voorlopig zitten
ze nog onder de paden. Juist vandaag bereikt mij het droeve bericht dat
er 2 woelratten in de kwallef van Vliek de dood vonden. Als iemand mij
iets leren kan, graag?

De kwallef van Vliek ontwikkelt fantastisch. De vaste en grote elementen
geven structuur. De haag is inmiddels groen en omzoomt precies zoals is
bedoeld. Door enkele percelen al daadwerkelijk te gebruiken en op bij
overige percelen hoeken in te vullen, tekenen de paden zich goed af. De
composthoop is een heus project geworden. Rondom worden palen als
muren geplaatst. Compost wordt terecht gezien als het allerbelangrijkste
van de hele kwallef.
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Ook wordt er op een onbewerkt perceel een proef gedaan. Over de
graszode is golfkarton gelegd en daarop mest aangebracht. Bedoeling is
dat de graszode afsterft en dat het bodemleven zodanig geactiveerd wordt
dat de grond volgend voorjaar onkruidvrij en direct te gebruiken is.
Afwachten hoe los of rul de grond er dan zal bijliggen. Ik ben benieuwd.
De drie percelen zijn goed vol geplant. Op het middelste perceel staan
zes aardappelsoorten. Op het perceel van de bladgewassen staan
meerdere koolsoorten, sla en voorlangs tuinbonen. Alles staat er goed bij,
behalve de tuinbonen. Door de droogte is minder dan de helft uitgekomen.
Op het derde perceel staan twee soorten erwten, peulen en vervolgens
spinazie, uien, sjalotten, knoflook, wortelen, preiplantjes en nog meer. De
tweede soort erwten heeft ook last gehad van de droogte.
We hebben al veel vaste planten, vooral bloemen en veel kruiden staan
er. Bij bijna alles staan stokjes met de namen van de planten. Het lijkt wel
een modeltuin. Bij het bekijken van het kweekveldje van de buxus moeten
we helaas ook constateren dat de droogte niet echt heeft meegewerkt.
Als we de erwten, de tuinbonen en de buxus niet meetellen dan doet alles
het prima. Het ziet er ongeveer half jaar na de start al geweldig uit.
We zijn met 15 vrouwen en mannen heel geestdriftig bezig. De sfeer is
bijzonder en dat heeft duidelijk resultaat. We zijn apetrots en het wordt
nog steeds mooier. Het wordt nog sjieker als we dadelijk ook kunnen
oogsten, daar gaat het immers om.
Overigens, ook de schooljeugd,
groep 7, heeft weer belangrijk werk
verricht. Zij weten nu ook hoe
aardappelen worden gepoot en hoe
een beginnend slaplantje er uit ziet.
Ook de jeugd krijgt groene vingers.
Binnenkort zullen we de poort eens
ruim open zetten. Het mag gezien
worden. Heel Ulestraten mag het
komen zien.
Het is al bijna traditie dat ik ook
schrijf over andere kwallevers. Zo
was ik deze keer op bezoek in
Schietecoven. Maar weinigen is dit
waarlijk paradijs bekend. Het ligt
verscholen langs de Hekstraat
omhoog, vanaf Humcoven naar Schietecoven rechts tegen de bosrand.
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Enkele echte liefhebbers hebben hier al vele jaren hun kwallef. Deze
gelukkigen zijn Giel en Guus Winkens en ook Peter Ummels. Peter is ook
aangesloten bij de kwallef van Vliek. We zijn ook blij met zijn ervaring. Giel
(in de 80) is nog heel actief, maar Guus heeft de riek tegen het schuurtje
gezet. Giel wil ook stoppen en zoekt een koper voor zijn, uit erfenis via de
familie Aarts van Schietecoven verkregen, terreintje. Ik mag best reclame
maken. Het is er zo mooi; een golvend terrein met achter boven op de
helling prachtige uitzichten. Vroeger was het hele terrein in gebruik, nu
nog ongeveer de helft. Guus was een harde en heel gemotiveerde
kwallever. Hij had altijd de eerste nieuwe aardappelen, altijd de beste
groenten en bracht wat hij te veel had bij de voedselbank. De gebroeders
Winkens deden alles low-budget, sobere materialen. Alles is er wel, tot en
met een Oostenrijks keetje.

Peter heeft er een eigen terreintje en heeft op dit moment ziene kwallef
goed vol staan. De aardappelen komen mooi uit en zijn al “gehoogd”.
Hij wees mij op een bijzonder kevertje dat de bladrandjes van de jonge
tuinbonen afknabbelt. Het beestje heet bladrand-kever, hoe kan het
anders, en is slechts 3 mm groot. De schade is beperkt, de planten
overleven het wel. Toen ik dit gezien had viel me op dat het kevertje ook
in de kwallef van de mam woont. In miene kwallef en in Vliek is hij nog
niet gezien. Peter let erg op de plek waar hij bepaalde planten laat
groeien. Tomaten staan lekker uit de wind en bijna de hele dag in het
zonnetje.
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Hij speculeert een beetje en dat is precies wat kan en moet. Dat is de
kunst van het kwalleven.
Ik betrap me erop dat ik een nieuw werkwoord introduceer “kwalleven”. En
wat me opvalt is dat er nog veel kwallevers, of weer zijn in Ulestraten. We
zullen deze liefhebbers ook eens uitnodigen, we kunnen veel van elkaar
leren, of jaloers zijn op elkaar.
Voor de liefhebbers heb ik een mooie website:
www.natuurlijkemoestuin.be
Tot volgende seizoen en dan hebben we al het nodige op de keukentafel
gehad. Ook de bloemen niet vergeten!
Groe(n)ten, Henk Urlings
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REIS MET DE BEAGLE (deel 2)
Reis die Darwin op het spoor zette van de evolutietheorie
Dit is het tweede deel van een bespreking van het boek van Darwin:
De reis van de Beagle. In de Lente Haamsjeut staat het eerste deel,
waarin aandacht is besteed aan 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 dat 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 verschillende culturen aan bod.
Observaties over de planten- en dierenwereld
Zoals in deel 1 is geschetst, reist Darwin vaak over land van de ene
aanlegplaats van de Beagle naar de andere. De Beagle-bemanning
brengt de kustlijn in kaart, terwijl Darwin zich bezig houdt met waarnemingen op het land.
Bij een bezoek aan een haciënda in Brazilië hoort hij een interessant
verhaal over de opbrengst van bepaalde gewassen. De eigenaar vertelt
aan Darwin dat hij vorig jaar één zak bonen (feijao in het Portugees) en
drie zakken rijst had geplant. De ene zak bonen leverde hem 80 zakken
bonen op, maar de opbrengst van de rijst was 320 keer zo hoog. Dus ook
de economische gang van zaken op een boerderij trok zijn aan-dacht.
Verder valt hem op dat in Brazilië nog heel veel land niet in cultuur
gebracht is, wat hem doet verzuchten: “Wat een reusachtige bevolking zal
dit land in de toekomst kunnen onderhouden!”
Op een andere reis door Brazilië brengt hij van een wandeling een
stinkzwam mee, die een zeer onaangename geur verspreidt. Wat voor de
mens onaangenaam is, hoeft voor andere dieren niet zo te zijn,
integendeel, deze geur lokt andere dieren zoals insecten en kevers zelfs
aan. Hij merkt op dat dit principe, hem bekend vanuit Europa, ook opgaat
voor een ander continent. Dan maakt hij nog een interessante opmerking.
Als mensen nieuwe soorten in een ander land of continent introduceren,
dan geldt dit principe niet altijd. Als voorbeeld noemt hij sla- en
koolplanten, die in Engeland (ook) als voedsel voor talloze naaktslakken
en rupsen dienen, maar die in de moestuinen van Brazilië niet worden
aangeraakt. Het waarom is Darwin niet duidelijk, maar wellicht wordt het
veroorzaakt doordat deze beestjes gewoon niet aanwezig zijn.
Op een klein rotseiland voor de kust van Brazilië, het Sint Paulus eiland,
ziet hij slechts een tweetal vogels: de rotspelikaan en de noddy (zie
afbeelding).
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Beide soorten zijn zo tam dat ze goed benaderbaar zijn. “Desgewenst had
ik er zoveel kunnen doodslaan met mijn geologenhamer als mijn hartje
begeerde,” schrijft Darwin. Telkens blijkt dat Darwin er niet voor
terugdeinsde om dieren aan zijn verzameling toe te voegen en daarbij
mes, geweer of geologenhamer niet schuwde.
Tijdens een binnenlandse reis over het Zuid-Amerikaanse continent
ontsnappen ook de ongewervelde dieren niet aan zijn opmerkzaamheid.
Zo trof hij een bepaalde platworm aan die uitsluitend op het droge leeft en
die zich vermoedelijk met rottend hout in leven houdt. Darwin vindt ze veel
op kleine naaktslakken lijken. Ze hebben een eenvoudige lichaamsbouw.
Ongeveer in het midden van de onderzijde bevinden zich twee kleine
gleufjes. Uit het voorste gleufje kan een trompet-achtige bek worden
gestoken. Dit alles onder het motto: wie het kleine niet eert is het grote
niet waard!
Van deze soort diertjes vindt hij er in totaal 12 op het zuidelijke halfrond.
Hij blijkt ook niet vies van experimenten. Een zo’n beestje snijdt hij
doormidden, en tot zijn verbazing blijken er twee weken later twee
ongeschonden exemplaren te zijn.
Verderop tijdens deze reis wordt hij geconfronteerd met kikkertjes, die
aangenaam tsjirpen. Maar ook cicaden en krekels nemen deel aan het
concert. Ook vuurvliegjes waren in de nacht niet te missen. Sommige
soorten gaven lichtflitsen die op 200 passen afstand nog te zie waren. Hij
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kon het niet laten om hier weer exemplaren te ontleden. Als hij de kop van
een insect afsneed, dan bleven de ringen onafgebroken licht geven, al
was het niet meer zo helder als eerst. Prikte je in zo’n dood lichaam dan
nam de lichtsterkte weer toe. Om ontdekkingen te doen moet je blijkbaar
niet al te flauw zijn uitgevallen!
Galapagos eilanden
Een beschrijving van de reis van Darwin kan niet zonder vermelding van
zijn bezoek aan de Galapagos eilanden, gelegen voor de kust van Chili
ongeveer op de evenaar.

Aan dit bezoek, dat speciale aandacht verdient vanwege de beroemde
vinken, waaraan de evolutietheorie wordt toegeschreven, wordt een
hoofdstuk gewijd van 22 pagina’s (van in totaal 494 pagina’s). Op het
eerste oog is dat relatief bescheiden. In dat hoofdstuk passeren verder
vele onderwerpen: de vulkanische oorsprong van de eilandengroep,
bladloze struiken, natuurlijke historie, reptielen, grote schildpadden,
landhagedissen, het leven in de wateren etc. en inderdaad ook
“merkwaardige vinken”. Het onderwerp “vinken” wordt verteld in 2 á 3
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pagina’s! De vinken horen thuis in de bespreking van de 26 soorten
landvogels die Darwin verzamelde. Tot de andere typische vogels
behoren: leeuwerik, havik, uil (2), winterkoning, tiran (3), zwaluw,
spotlijster (3). In totaal telt hij 13 soorten vinken. Overigens zijn deze
vinken al eerder door een zekere Gould geclassificeerd in vier
ondersoorten, dus strikt genomen niet eens door Darwin als eerste
beschreven. De vier soorten zijn: Geospiza, Certhidea, Cactornis, en
Camarhynchus. Twee soorten leven voornamelijk in de bloemen van
cactusbomen; de andere soorten vliegen in gemengde zwermen rond en
leven op de kale bodem van de lager gelegen delen. Hij signaleert wel de
geleidelijke overgangen in het type snavel: van een bek van de appelvink
tot de (kleine) snavel van een zangvogel. De grootste snavel binnen de
ondersoort Geospiza is te zien in figuur 1 en de kleinste in figuur 3. Dat
zijn dus variaties binnen een ondersoort.
Zijn conclusie is
toch
belangwekkend.
Uit de grote
verschillen binnen
een nauw
verwante groep
vogels is op te
maken dat er
oorspronkelijk
weinig soorten
waren, waaruit
diverse soorten
zijn ontwikkeld
aangepast aan
verschillende
doeleinden. Hier
leest men toch
met enige goede wil het begin van zo iets als de evolutietheorie.
De vinken komen verderop (pag. 390 en volgende) nogmaals ter sprake,
wanneer hij het verschijnsel bespreekt dat er op de afzonderlijke eilanden
veel varianten van planten en dieren zijn die slechts op één eiland
gesignaleerd worden, en dus niet voorkomen op een van de andere
eilanden. Wanneer een kenner van schildpadden een exemplaar in
handen krijgt, kan hij aangeven van welk eiland dit exemplaar afkomstig
moet zijn.
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En dit verschijnsel doet zich bij talloze planten en dieren voor. Hij denkt
hierover na, maar kan geen goede verklaring bedenken. Hij merkt op dat
de eilanden, die op zich dicht bij elkaar liggen (50 mijl en vaak op
zichtafstand) waarschijnlijk nooit met elkaar verbonden zijn en dat sterke
zeestromen tussen de eilanden uitwisseling tussen eilanden verhinderen.
Dit alles besefte hij pas toen hij terug in Engeland zijn verzameling vinken
bekeek en bemerkte dat hij niet het eiland van herkomst had genoteerd.
Zou hij tijdens de reis al op het idee van de evolutietheorie zijn gekomen,
dan had hij op dit punt zeker secuurder gewerkt. Maar hij spreekt wel zijn
verwondering uit over dit algemene verschijnsel (verschillende varianten
per eiland): “Maar het is juist de omstandigheid dat verschillende eilanden
hun eigen soorten van schildpad, spotlijster, vinken en allerlei planten
hebben, waarbij soorten over het algemeen dezelfde levenswijze hebben,
een zelfde leefgebied bewonen en dezelfde rol vervullen in de natuur, die
mij met verwondering vervult.”
Talloos zijn de nieuwe soorten planten en dieren, die hij tijdens deze reis
heeft ontdekt. De bovenstaande voorbeelden zijn willekeurige
voorbeelden van observaties die Darwin gedurende zijn reizen over land
heeft gemaakt. Men moet wel bedenken dat het verhaal pas later is
uitgewerkt en opgeschreven en dat hij tijdens het uitwerken boeken kon
raadplegen en dus zijn waarnemingen veel meer in het bestaande kader
kon inpassen. Ook correspondeerde hij tijdens dat proces veel met
collega’s in binnen- en buitenland.
Observaties over de mens en zijn cultuur
Talrijk zijn de waarnemingen, die hij doet ten aanzien van planten en
dieren. Hoewel veel van die waarnemingen voor hem nieuwe soorten
betreft, geeft hij bijzonderheden (plaats van voorkomen, biotoop, etc.) en
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beschrijvingen ervan, waardoor deze ook meer in een context komen te
staan. Ook wordt inzichtelijk hoe de natuurvorser in zijn tijd te werk ging.
Vogels werden uit de lucht geschoten en uit onderzoek van de
maaginhoud bleek dan wat de prooidieren ervan waren. Op een keer lukt
het hem om een niet schuw vosje van achteren te benaderen en kan hij
het vosje met een welgemikte klap met zijn geologenhamer de kop
inslaan! En dit alles wordt met een zekere trots vermeld. Hopelijk gaat de
hedendaagse wetenschapper wat zorgvuldiger met zijn
onderzoeksmateriaal om!
Hij maakt gedurende de reis ook kennis met authentieke, inheemse
culturen. Met groot gevoel voor detail vermeldt hij deze ontmoetingen,
waardoor unieke waarnemingen voor het nageslacht zijn bewaard
gebleven. Tevens maakt dit duidelijk hoe de gemiddelde ontwikkelde
West-Europeaan in die tijd tegen deze andere culturen aankeek.
Hieronder wordt een aantal van deze observaties beschreven.

Aan de oostkant van Zuid-Amerika, Brazilië, maakt hij kennis met de
cowboys (gaucho’s genoemd), die de talrijke kuddes met rundvee
bewaken en/of verplaatsen. Deze mensen zijn soms weken onderweg. Ze
vertrekken in de ochtend zonder water en proviand (“dat vinden we wel
onderweg”). Als in de avond hun dagtaak erop zit, dan wordt een hert
gevangen (of geschoten) en als dat niet voorradig is wordt een koe
geslacht. Er wordt een vuur gemaakt en een stuk vlees geroosterd. Of
men nu alleen is, of met een aantal, altijd gaat een hele koe eraan. De
volgende dag gaat niets mee, want ’s avonds neemt men wel een andere
koe als maal. Hij zag met eigen ogen dat soms het nog dampende bloed
van zo’n geslacht dier door gaucho’s werd gedronken! Het voedsel van
deze gaucho’s bestaat voor 100% uit dierlijk materiaal, waar zelfs geen
kruid aan wordt toegevoegd. Verder naar het zuiden ontmoet hij de
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Vuurlanders, indianen die oorspronkelijk van Noord-Amerika afkomstig
zijn en hier hun vaste woonplek hebben gevonden. Dit zijn nog primitieve
jager/verzamelaars, die vooral vis en planten op het menu hebben staan.

Dit zijn in de ogen van Darwin de meest lelijke mensen, die op de laagste
trap van beschaving c.q. ontwikkeling staan. Ze hebben geen eigen
bezittingen en ze hebben zelfs geen leider. Darwin concludeert, met een
zeker blank superioriteitsgevoel van die tijd, dat ze zich ook niet verder
kunnen ontwikkelen zolang ze geen leider kiezen. De rangen en standen,
die ook nu nog zo duidelijk in de Engelse samenleving waar te nemen
zijn, ziet hij als een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van
iedere beschaving!
Dan wordt verder via de westkust richting Chili gezeild en ontmoet hij de
plaatselijke bevolking. Het gebied is een relatief smal kustgebied, met
dicht bij de kust het hoge Andes-gebergte. Het gebied is ongeschikt om
grote kuddes vee erop na te houden. De relatief beperkte grond tussen
zee en Andes moet zo productief mogelijk worden aangewend en dus
heeft men ter plekke gekozen voor de verbouw van calorierijke gewassen
als maïs, bonen, aardappelen etc. Hier bestaat het menu dus bijna geheel
uit vegetarische ingrediënten. Men eet dus wat de pot schaft en blijkbaar
geldt dat niet alleen voor personen, maar ook voor culturen.
Gedurende zijn verblijf maakt hij kennis met het verschijnsel
slavenhandel. Engeland, als geciviliseerd land, heeft de slavenhandel dan
al lang afgeschaft, maar landen als Brazilië en Argentinië nog niet. Hij
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verafschuwt de handel in mensen, maar moet zich ten opzichte van de
landeigenaren, die hem gastvrij ontvangen, inhouden. Van de andere kant
blijkt ook duidelijk dat zijn kijk op de verschillende culturen racistische
trekken heeft. Bovenaan staat natuurlijk de beschaafde westerse, blanke
cultuur en onderaan hangen ergens de Vuurlanders en de Aboriginals in
Australië. Daartussen in bevinden zich de overige culturen, waarbij ze een
hogere positie worden toegedicht naarmate ze meer gelijkenis vertonen
met de westerse cultuur.
Conclusie
De reis met de Beagle is voor Darwin een uitgelezen kans geweest
om kennis te maken met een voor hem totaal onbekende wereld. Na
deze reis heeft Darwin nooit meer in het buitenland gereisd. Al zijn
latere publicaties zijn gebaseerd op waarnemingen gedurende deze
reis. Hij vertrok als geoloog, maar kwam bijna 5 jaar later terug als
bioloog, waarbij hij meer belangstelling toonde voor dieren dan voor
planten, blijkens zijn beschrijvingen. Daarbij bleek hij een
opmerkzaam waarnemer met oog voor details en niet vies van een
experiment op dieren. Ook had hij geen enkele terughoudendheid bij
het vangen van dieren voor zijn verzameling en schoot hij er lustig
op los om exemplaren in handen te krijgen.
Hij was ook duidelijk een kind van zijn tijd. De slavenhandel
verafschuwde hij en beschouwde hij als onmenselijk. Toch vond hij
de westerse beschaving en het blanke menselijke ras overduidelijk
superieur. In de huidige context zijn veel van zijn beschrijvingen van
andere culturen als racistisch te betitelen.
Wat de gedachten over evolutietheorie betreft: hij had geen idee toen
hij vertrok. Toen hij terug was heeft hij langzamerhand het idee
gekregen over het onderliggende proces: het proces dat er voor kan
zorgen dat er variaties tussen soorten ontstaan en dus over langere
tijd ook soorten zelf kan doen ontstaan, als er maar tijd genoeg is. In
de eerste herdruk, die hij in eigen beheer heeft laten drukken, heeft
hij al iets meer van zijn gedachten weer gegeven dan in de eerste
druk, waarin alles wat niet met de bijbel strookte geschrapt werd.
Toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat hij op het
moment van de herdruk al met zijn gedachten veel verder was en de
evolutietheorie op het spoor was. Het heeft echter nog jaren
geduurd, om precies te zijn 23 jaar, alvorens hij het aandurfde om
zijn gedachten over het ontstaan van soorten te publiceren.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de evolutietheorie is het boek
“De Reis met de Beagle” een absolute aanrader.
Andre Ament
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GOED NIEUWS!

De ongewenste kruiden groeien weer volop en menigeen grijpt naar
de gifspuit. Ook op plekken die men niet in eigendom heeft wordt
driftig gespoten. Dat daarmee het water en de dieren vergiftigd
worden telt niet: alles moet mooi geel zijn. Na druk van de natuur- en
milieuorganisaties gaat de keten Intratuin het goede voorbeeld
geven: de onkruid-bestrijdingsmiddelen waar de stof glyfosaat in zit
worden niet meer verkocht.
Glyfosaat werkt tegen heel veel kruidachtige planten. Het wordt daarom
gebruikt als echt alle planten moeten verdwijnen. Bij gebruik van een
middel met glyfosfaat kan dat in sloten of vijvers terecht komen, met name
bij regen en op plekken die direct afwateren op een sloot of vijver.
Glyfosfaat is giftig voor waterdieren. Bij de waterzuivering kunnen
afbraakproducten van glyfosaat niet verwijderd worden. Glyfosaat in de
grond breekt snel af, maar een van de stoffen die dan ontstaat (AMPA) is
nauwelijks afbreekbaar en blijft dus in het oppervlakte-water. Daarmee
komt het in de Maas en daarmee elders in de drinkwaterbassins.
Bij Intratuin zullen 22 producten uit de schappen verdwijnen! De overheid
zelf mag de middelen met glyfosaat niet meer gebruiken. Welke ketens
volgen? Boerenbond, Aveve, Doe het zelf winkels, alle groen-bedrijven?
Onze gemeente is al ongeveer 20 jaar gifvrij en daar mogen we blij om
zijn. Burgers en organisaties die toch op gemeentegrond spuiten zijn in
overtreding. Er zijn voldoende veilige middelen die de natuur en het milieu
niet belasten. We weten ook allemaal dat de bijen het zwaar hebben en
“last “ hebben van gif. Ivi en Tim Huysmans uit onze gemeente ijveren
ervoor om de leefomstandigheden voor bijen te verbeteren. Zij maken
kans om de titel wereldverbeteraar van het jaar binnen te halen. De jeugd
heeft de toekomst, zij geven het voorbeeld!
Hoe onkruid dan bestrijden?
Chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid zijn niet nodig. Regelmatig onderhoud helpt prima en spaart het milieu.
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Tips tegen onkruid:
- Op kale tuingrond of in nieuwe borders is schoffelen en onkruid wieden
met de hand voldoende; ook bedekking met anti-worteldoek of
cacaodoppen kan helpen.
- Voorkom dat meerjarige onkruiden zich kunnen vestigen: verwijder ze
met wortelstok of ondergrondse uitloper, en zorg voor dichte begroeiing
op de tuinbodem.
- Vindt u een bestrijdingsmiddel onvermijdbaar, kies dan een middel op
basis van vetzuren. Een voorbeeld daarvan is Ultima. Dat belast het
milieu het minst. Ook azijn helpt prima of heet water. Spuit schoonmaakazijn op de tegels op een zonnige dag en u zult zien dat het onkruid
verdwijnt.
- Last van mos en groene aanslag op tegels? Goed schrobben met een
stevige schrobber. Het liefst tijdens of na een stevige regenbui.

Els Derks-van der Wiel
Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl
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DENDROVARIA: EEN VAN MIJN FAVORIETEN:
Sequoiadendron giganteum
Inleiding
Mijn leven lang heb ik van bomen gehouden. Als kinderen speelden
we graag in het 5 km lange, door de Oermaas gevormde hellingbos
bij Geulle in Zuid-Limburg. Uit dat bos heb ik de eerste boompjes
(twee essen) mee naar huis genomen en geplant onder een Italiaanse
populier. Die heeft er niet onder geleden en heeft nu, 90 jaar oud, een
omtrek van bijna 5 m. De essen zijn niet verder gekomen dan het
dwergstadium, maar ze zijn er nog!
Mijn boom opleiding
Na de middelbare school werd ik lid van een boomstudiegroep onder
regie van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Vanaf die tijd wordt
er gericht gestudeerd op bomen in parken en tuinen en leer ik de eerste
wetenschappelijke benamingen. Ook de eerste Mammoetboom dient zich
aan. Het exemplaar staat in de tuin van kasteel Vaeshartelt. Het kasteel,
vanaf 1840 eigendom van koning Willem II, wordt begin 1850
teruggekocht door de Maastrichtse industrieel Petrus Regout, stichter van
de aardewerkfabrieken Mosa en Sphinx. Regout weet welke richting hij uit
wil: een kasteel met naar de mode van die tijd een groots opgezet park in
Engelse landschapsstijl, waarin de laatste op dendrologisch gebied
verworven ontdekkingen niet mogen ontbreken. Zo worden er rond 1865
drie Mammoetbomen geplant: twee in het park aan de straatzijde en een
in de binnentuin van het kasteel. Ze groeien nog steeds krachtig. In mijn
schooltijd (jaren 1950) zag ik de bomen vanaf de helling van de Kruisberg
richting Maastricht met twee punten nét boven een aanplant van
Canadese populieren uitkomen; nu steken zij er dominant bovenuit. Ook
op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht staat
een prachtexemplaar met een omtrek van bijna 7 m.
Mijn Europese Sequioadendron-oriëntatie heb ik voltooid tijdens de
zomerexcursie van 2007 in de Belgische Ardennen. We hebben toen
onder leiding van Piet de Jong een bezoek gebracht aan het Domaine du
Rond Chêne in Esneux bij Luik. In de voortuin van het landgoed staat een
Mammoetboom met een omtrek van bijna 9 m die geclassificeerd staat als
de dikste van de Benelux.
De Californië-trip
Na jarenlang bezoeken van Europese arboreta kondigde begin 2013 onze
in Ottawa wonende dochter aan dat ze met haar gezin in Californië zou
verblijven, inclusief bezoeken aan arboreta met Sequoiadendron
giganteum. Begin juni kwamen we aan in Californië. Bij een bezoek aan
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de Golden Gate Bridge maakten we gelijk kennis met het fenomeen mist.
Langs de kust van Californië stroomt een koude golfstroom naar het
zuiden. Door het temperatuurverschil tussen koude waterstroom en
warmte op het land ontstaan brede mistvelden die vanuit zee het land
binnen drijven. Deze mistbanken zorgen ervoor dat zich noordelijk van
San Francisco een langgerekte, nevelige kuststrook bevindt waarin een
andere Californische hoogvlieger groeit, de Sequoia sempervirens
(Redwood of Kustsequoia). Deze Kustsequoia heeft de volgende
groeivoorwaarden: voorkeur voor een mild klimaat met ruime neerslag (tot
1800 mm per jaar), gaarne afgeschermd van wind en de sproei van
zeewater, in een bos van alleen maar familieleden, allemaal Sequoia
sempervirens. De bomen groeien in dichte bestanden, in één kluwen van
wortels, waardoor in het halfduister onder de bomen alleen varens tot
wasdom komen. Maar deze Kustsequoia’s zijn niet ons echte reisdoel.
Met een dag rijden verplaatsen we ons van de kust naar de Sierra Nevada
in het oosten van Californië. Hier liggen de bekende parken zoals het
Yosemite National Park, het Sequoia National Park en King´s Canyon
waarin de Mammoetboom een beschermde status heeft.

King’s Canyon National Park
King’s Canyon was al midden achttiende eeuw bekend bij blanke
kolonisten. Lange tijd was de toekomst van het gebied onzeker. Er waren
plannen om in het westelijke uiteinde van de vallei een dam te bouwen
waardoor er een groot stuwmeer zou ontstaan. Maar de vele stemmen
voor behoud van de canyon als park gaven uiteindelijk de doorslag en in
1940 is dit gebied van 1873 km² erkend als nationaal park.
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Na een bezoek aan het informatiecentrum zijn we te voet ‘het bos
ingedoken’. Voor mij een kermisachtige gebeurtenis: overal
Mammoetbomen, de ene nog groter of dikker dan de ander. Kolossale
stammen met een omtrek van 10, 15 meter en nog meer. Iedere keer
opnieuw bij mij de neiging de omtrek af te passen of de hoogte te
berekenen met een schuin omhoog gestoken hand richting boomtop. De
Sequoiadendrons bestaan, zo hebben deskundige onderzoekers
vastgesteld, al meer dan 200 miljoen jaar. In al die jaren hebben de
bomen ‘behoudende’ kwaliteiten ontwikkeld zoals de roodachtig, bruine,
zachte vezelige bast, in dikte variërend van 15 tot 30 cm. Een uitstekende
brandbeschermer. De bomen zijn resistent tegen zwammen en
houtpenetrerende insecten. Zelfs omgewaaid houdt de boom deze
weerbaarheid; de stammen kunnen honderden tot duizend jaren in het
bos blijven liggen.
De voorwaarden voor groei
zijn:
1. betrekkelijk droog
klimaat (de Sierra Nevada is
duidelijk droger dan het
kustgebied waarin de Kustsequoia’s zich thuis voelen);
2. niet kouder dan -18°C en
3. af en toe een bosbrandje.
Deze laatste voorwaarde is
niet cryptisch bedoeld. De
bast van de bomen biedt
doorgaans voldoende bescherming tegen bosbranden en dankzij de hoge
kruin worden bij brand de
belangrijkste delen van de
boom niet aangetast. En als
er al een tak mocht sneuvelen, boven een hoogte
van 40 m zijn uitstekende
takken buiten bereik van vlammen. Overigens, een bosbrand heeft voor
de soort als bijkomend voordeel dat er open ruimte gecreëerd wordt en
dat de dikke strooisellaag onder en rond de bomen opgeruimd wordt. Zo
komen de zaden uit de door de bosbrand gedroogde kegels in een
gespreid bedje terecht (juiste grondsamenstelling, open ruimte, voldoende
zon).

38

De Mammoetbomen groeien op een ondiep wortelstelsel, niet dieper dan
1,80 m, dat een diameter van ruim 90 m kan bereiken. In de levensfase
tot 500 jaar hebben ze de meest krachtige groei met een spitse punt;
daarna gaan de bomen meer in de breedte groeien. Het is niet duidelijk of
de breedtegroei aan grenzen is gebonden, omdat er geen bewijs is dat
een Mammoetboom van ouderdom kan sterven. Alleen een van buiten
komende oorzaak zoals een orkaan of blikseminslag kan een abrupt einde
van een boom bewerkstelligen. Overigens zijn af en toe oplaaiende
bosbranden wel in staat oude exemplaren soms dodelijk te beschadigen.
In doorgezaagde stammen zijn heel wat sporen van vroegere branden te
ontdekken.

Het meest interessante deel van King’s Canyon is het Giant Forest. Hierin
staan vijf van de tien grootste bomen ter wereld. Kampioen is de General
Sherman, vernoemd naar een generaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog.
De boom heeft een vermoedelijke ouderdom van 2300 tot 2700 jaar, een
hoogte van 84 m en een omtrek van tegen de 32 m. Met zijn houtvolume
van 1487 m3 is hij de mondiale kampioen. In januari 2006 is van de boom
de grootste tak afgebroken met een doorsnee van 2 m. Andere
kampioenen zijn de General Grant en de President, beide met een omtrek
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van rond de 30 m. De leeftijd van de oudste via jaarringen gemeten
Mammoetboom bedraagt 3200 jaar.
Vergeleken met de Sequoia sempervirens is de Sequioadendron
giganteum het minst kieskeurig en het meest winterhard. De boom is in
1853 ingevoerd in Nederland en heeft in ons land, anders dan in het land
van herkomst, een rage veroorzaakt bij tuinontwerpers. Vanaf dat jaar
moest in het tuinplan voor deftige buitens en kastelen indien mogelijk een
Mammoetboom opgenomen worden.
Tot slot, bij het schrijven van dit artikel ben ik ook op zoek gegaan
naar de oorsprong van de naam ‘Sequoia’. De bomen zijn vernoemd
naar de halfbloed Cherokee-indiaan Sequoyah (1770?-1843) die het
Cherokee-alfabet uitvond.
Paul Notten, Moorveld
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QUIZ MET STREEKNAMEN VAN VOGELS
Welke vogel is dat?
In (bijna) iedere editie van D'n Haamsjeut noem ik 10 vogels met een
Limburgse naam. In de volgende aflevering komt de uitslag te staan.
Het gaat niet om prijzen, maar gewoon het redeneervermogen alert
houden.
Hier volgen de oplossingen van de herfst Haamsjeut 2013:
1. Wientepperke
2. Stadszwerbel
3. Maarts veulen
4. Wit penske
5. Heivink
6. Lachduufke
7. Sjouwevègerke
8. Gek bilke
9. Doevesjtwaoter
10. Pinhin

gekraagde roodstaart
gierzwaluw
groene specht
huiszwaluw
kneu
Turkse tortel
zwarte roodstaart
steenuil
sperwer
parelhoen

Hier volgen de 10 nieuwe namen. Schakel de hulp in van jong en oud,
dialecten,etc.
1. Zwarte liester
2. Tuinkroeperke
3. Fauvetje
4. Goudliester
5. Bloodvink
6. Kweker
7. Wèl doef
8.Tjakker
9. Ieshop
10.Hèggetaatsj

Wederom, succes toegewenst.
Jos Smeets
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MIJN FAVORIETE BOOM: Carpinus betulus (haagbeuk)
Het verspreidingsgebied van de haagbeuk strekt zich uit over
Midden, Zuid- en Zuidoost Europa. In ons land komt hij algemeen
voor in oostelijk Nederland van Limburg tot Drenthe. De boom is in
onze streken zelfs erg talrijk geweest in het Eemiën, de warme
periode voorafgaande aan de laatste ijstijd. Maar na deze ijstijd die
tienduizend jaar voor Christus afloopt, was het toch moeilijk voor de
Carpinus betulus om op eigen kracht de weg naar Nederland terug te
vinden. Vóór het begin van onze jaartelling worden bij
bodemonderzoek slechts sporadisch stuifmeelkorrels van de
haagbeuk aangetroffen. Vanaf de Romeinse tijd is de boom weer
aanwezig in ons landschap blijkens de vondst van hout en houtskool in Romeinse crematiegraven en middeleeuwse pottenbakkersovens.
De haagbeuk behoort tot de berkenfamilie maar daarover bestaat bij de
geleerden blijkbaar geen absolute overeenstemming; sommige auteurs
willen de haagbeuk ‘verkassen’ naar de hazelaarfamilie. Om de verwarring nog wat groter te maken heet de boom wel haagbeuk maar is de
beuk toch weer een heel andere familie. Op het eerste gezicht heeft de
haagbeuk wel wat weg van de beuk; óók een gladde stam maar de bast
van de haagbeuk is in damastpatroon met zachtgrijze tinten
uitgevoerd. De bladeren van de
bomen verschillen duidelijk in
nerf en bladrand. Het grootste
verschil is te zien in de vorm
van de stam: terwijl de stam
van de beuk glad en rond is
ziet de oudere haagbeuk eruit
alsof zich in het hout spierbundels spannen, uiterlijk waarneembaar in groeven en
richels. Bij oude haagbeuken
levert dat een krachtig schouwspel op van diep gegroefde van
boven naar beneden over de
stam lopende kabels. Een
verschijnsel dat aangeduid
wordt met torderen.
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Hout van haagbeuk
Voor de mensheid heeft de haagbeuk heel wat nuttig gebruik opgeleverd.
Met dank aan het hout dat ook wel ijzerhout genoemd wordt en dat door
deze eigenschap, vóórdat ijzer algemene toepassing vond, gebruikt werd
voor de lastdragende onderdelen van machines zoals assen, tanden en
spaken. Ook in het zuivelbedrijf vinden we het hout van de haagbeuk
terug bij het juk, de wit geboende melkemmers en de karnton (voor de
boterbereiding). Ook bleek de hardheid van het hout erg geschikt voor het
maken van het kophout van de dorsvlegel. Voor de rest werd het
geriefhout: weidepaal, boomstut, rijshout en vooral ook brandhout. Het
soortelijk gewicht van de haagbeuk (0,77) is nog hoger dan dat van
bijvoorbeeld acacia en eik; toch ook geen kleintjes als het om warmte
gaat. Tenslotte heeft de Carpinus een bijdrage geleverd aan de
voedselvoorziening. De bladeren van de haagbeuk zijn, vers of in
gedroogde toestand, eeuwenlang vanwege de voedingswaarde gebruikt
als veevoer. Van al die toepassingen is niet veel meer over. Een echte
tuinier wil nog wel eens rijshout uit het bos halen om erwtenplanten
omhoog te leiden. De oude dorsvlegel (nog gebruikt tot voor Wereldoorlog II) krijgt nu alleen nog maar een decoratieve functie aan de gevel
van een oude boerderij.

Ook de ontdekking van een oude karnton kan een geweldige vreugde
opleveren. Zoals mij overkwam in 1999 toen ik uit de krochten van een
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oude carré-boerderij op nauwelijks 200 meter van mijn ouderlijk huis een
puntgave, in Engeland gefabriceerde karnton van haagbeuk tevoorschijn
haalde. De karnton was daar terecht gekomen nadat de plaatselijke
handmatige melkfabriek (1899-1917) de deuren moest sluiten omdat
vanaf 1917 het boterproductieproces alleen nog mocht plaats vinden in
door stoom aangedreven melkfabrieken.
De haagbeuk is in het Zuid-Limburgse landschap als boom volop
aanwezig in het eiken/haagbeukbos en vooral als knotboom langs
bospaden en bosrand. De op een knotboom gegroeide takken worden om
de zeven á tien jaar gekapt en dan gebruikt als geriefhout. Dat proces van
groei en kap kan honderden jaren doorgaan; na iedere kapbeurt wordt de
‘kop’ van de boom knoestiger en omvangrijker. In feite zijn deze
(knot)bomen cultuur/historische monumenten waaruit de geschiedenis
van vele generaties spierkracht af te lezen is. Vanaf omstreeks 1950 is
het afgelopen met de noeste menselijke arbeid. De huidige knotter
hanteert een motorzaag en wordt zenuwachtig als de tak met een
doorsnee van ongeveer 20 centimeter niet binnen een minuut op de grond
ligt.
Mijn eigen haagbeukenallee waarvan bij dit artikel enkele foto’s, heb ik
eind jaren zeventig vorige eeuw nog eens met een beugelzaag onderhanden genomen. Gemiddelde zaagtijd destijds: ongeveer een half uur
per tak. Tegenover een lokale knoteraar (zeurpiet) heb ik destijds mijn
ideële arbeid verdedigd door te wijzen op de stilte in het bos die op deze
wijze niet ruw verstoord wordt. Inmiddels heeft de beugelzaag een
hangplek gekregen in het hoekje: nostalgische werktuigen. Mijn
motorzaag rukt nu uit vanaf rond 3 centimeter!
Paul Notten, Moorveld
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ACTIVITEITEN - Tweede halfjaar 2014
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
Woensdag 4 juni: Avondwandeling Schietecoven, Biesenberg,
Ecoducten o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 19.30 uur
Hekstraat 56
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: 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)
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: 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 3 september: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (043 364 3740).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Zondag 14 september: Open dag bij de Kwallef van Vliek. De tuin is die
dag open van 11.00 tot 17.00 uur (043 364 4975)
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Woensdag 1 oktober: Thema-avond over Vlinders door Jef Boosten;
leiding Wil Dohmen (043 364 4248). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Woensdag 5 november: Thema-avond over Maasgrind door Lei
Nelissen; leiding Fred Erkenbosch (043 364 4647). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Woensdag 3 december: Thema-avond over Landschap en Beleving door
André Ament en Wim Derks (043 364 3740) Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Zondag 28 december: 35e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(043 364 4647). Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
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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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