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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het is al (bijna) officieel herfst als deze editie bij jullie in de bus komt,
maar op het moment dat ik dit stukje aan het papier toevertrouw lijkt
het er op dat die herfst al begonnen is. Het weer is sowieso de
laatste tijd nogal wispelturig, gelet op de diverse regenbuien die ons
dorp hebben geteisterd. Zelf ben ik net aan instromend water
ontsnapt, maar een beetje spannend was het wel.
Natuurlijk kan ook de ramp met de MH17 niet onvermeld blijven. Diverse
mensen hebben, soms in de directe nabijheid, soms wat verder af, te
maken gekregen met dat groot leed. Ik wens hen alle sterkte toe.
Verder heeft het maandelijks avondprogramma een beetje stil gelegen tot
begin deze maand, maar vanaf toen is er weer het een en ander
georganiseerd, zoals de al bijna traditionele VARIA-avond.
Ook heeft IVN zich wederom op de traditionele jaarmarkt gepresenteerd.
Het kost echter steeds meer moeite om mensen te vinden die de stand
daar kunnen/willen bemensen. Wie voelt zich geroepen?
Voor de eerste keer is er een open dag bij "onze" Kwallef georganiseerd.
Ik weet op het moment van schrijven natuurlijk niet hoe groot de
belangstelling was (zal zijn), maar feit is dat er een prachtig stukje
ecologische tuin is geschapen, waarvoor alle (Brussels?) lof.
Kijk goed naar het overzicht van komende periode en zie welk interessant
programma de komende tijd op jullie aller aanwezigheid rekent. Op onze
website wordt het programma zo nu en dan geactualiseerd, dus houd die
ook goed in de gaten.
Rest mij jullie veel leesplezier toe te wensen met deze wederom
goedgevulde Haamsjeut.
Tot dan.

Huub
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DE HAZELWORM - Anguis fragilis
In de gemeente Meerssen wordt er rekening gehouden met speciale
dier- en plantensoorten bij het maaien van de bermen. Daarvoor zijn
de bermen geïnventariseerd door een deskundig bureau. Bovendien
wordt er gefaseerd gemaaid wat voor flora en fauna minder
bedreigend is. Als een bewoner een diersoort waarneemt wil de
Gemeente dat ook graag horen. Zo hou ikzelf al jaren de
verblijfplaats van hazelwormen in mijn woonomgeving in de gaten en
let op als er gemaaid wordt. Dit voorjaar was ik weer op zoek naar
hazelwormen en zag er geen. Enkele dagen later viel mijn oog op iets
blinkends: Was het een weggegooid snoeppapiertje dat blonk in de
zon? Het leek op een stukje plastic slang met een glans als
paarlemoer. Ik raapte het op; er brak een stuk af, het was heel broos.
Wat was dit bijzonder! Het moest de afgestroopte huid van een
hazelworm zijn. (Slangen komen hier niet voor.) Dus, al zag ik het
dier zelf niet, zijn sporen waren onmiskenbaar! Thuis natuurlijk in de
boeken gedoken en wat ik vond wil ik u niet onthouden.

De hazelworm komt voor in grote delen van Europa en in Klein Azië. Het
dier is vooral in de schemering actief en heeft een verborgen levenswijze.
Hij verblijft meestal ondergronds en wordt daarom niet zo vaak
waargenomen. Menige hazelworm is doodgeslagen omdat men denkt dat
het een gevaarlijke slang is, giftig is en bijt. Niets van dat alles is waar: het
dier is niet gevaarlijk, niet giftig en bijt niet. Een slang? Een worm? Nee,
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het is een pootloze hagedis, die bij gevaar net als alle hagedissen de
staart kan afstoten om de rest van het lijf te redden.
Hazelwormen worden zo genoemd omdat ze zich voortbewegen als een
worm, ze hebben immers geen pootjes. Hun bruine kleur lijkt op een
hazelnoot. Mannetjes zijn doorgaans iets grijzer dan de vrouwtjes. Het
mannetje heeft een grotere en bredere kop dan het vrouwtje; Op de kop
zit een zwarte vlek die overgaat in een smalle zwarte streep en die over
het midden van de rug doorloopt tot op de staart. De vrouwtjes hebben
aan de flanken ook donkere lengtestrepen. Bij alle dieren is een koper- of
zilverkleurige glans op de geschubde huid te zien. Ze worden daarom ook
wel goudslangetjes genoemd. Gemiddeld is een volwassen hazel-worm
ongeveer 50 cm. De vrouwtjes zijn iets langer. Hazelwormen voeden zich
vooral met wormen, naaktslakken en insecten. Als er een prooi in de buurt
is gaat de hazelworm traag op de beweging af en steekt zijn tong ver uit
richting zijn mogelijke maaltijd. De hazelworm heeft een gespleten tong
die hij uitsteekt en waarmee de geur van de prooi wordt opgevangen. De
tong wordt voortdurend in een holte in zijn bovenkaak gestoken. Hier
bevindt zich het orgaan van Jacobson, het orgaan dat de waargenomen
“lucht” kan omzetten in de geur van de mogelijke prooi. Hazelwormen zijn
zeer honkvast, hebben geen groot gebied nodig en zijn vaak op dezelfde
plek waar te nemen.
Het dier is koudbloedig en heeft dus de warmte van de zon nodig om op
temperatuur te komen. Hazelwormen kunnen we aantreffen in bos en hei,
hakhoutwallen en wegbermen, maar vooral op de overgang tussen veld
en bos. Ze kunnen zowel in droge als vochtige gebieden voorkomen en ze
liggen graag onder stenen of boomstronken. Voor hun winterslaap kruipen
ze weg onder takkenhopen, composthopen, strooisellagen en zoeken een
plek in de bodem op een diepte van 15-70 cm. Een bestaand hol van
bijvoorbeeld muizen wordt ook gebruikt maar hazelwormen kunnen met
hun kop zelf een gat maken. Ze verblijven daar vaak met velen. Het
landschap inrichten met takkenrillen en strooiselhopen is dus ook voor
hazelwormen belangrijk evenals bosrandbeheer.
Bedreigingen voor hazelwormen zijn: fazanten, eksters, kraaien, bosuil,
havik, buizerd, huiskat, vos, rat, marterachtigen, zelfs de das en de egel
en niet te vergeten voertuigen van de mens.
Voortplanting
Na de winterslaap komt het mannetje als eerste uit de winterslaap in
maart. We kunnen hem dan zonnend aantreffen omdat de warmte
bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het sperma. Het vrouwtje komt
later uit de winterslaap en in april en mei vindt de paring plaats. Mannetjes
zijn dan zo agressief naar elkaar dat ze een concurrent met de bek
vastgrijpen en die dan ver wegslingeren. Tijdens de paring grijpt het
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mannetje het vrouwtje met de bek vast achter de kop of bij de neus. (De
bijtplaatsen blijven een tijdje zichtbaar als blauw/zwarte littekens.) Hij
kromt zijn lichaam onder haar en omdat de staart in de weg kan zitten
heeft het mannetje een gevorkte penis. Deze hemipenis zorgt ervoor dat
het mannetje zowel links als rechts contact kan maken met het vrouwtje.
De paring duurt tot wel 10 uur; er zijn paringen bekend van 20 uur. Een
vrouwtje kan met meerdere mannetjes paren. De ontwikkeling van de
bevruchte eitjes vindt plaats in het lichaam van het vrouwtje. Om dit
proces te versnellen neemt een drachtig vrouwtje vaak een zonnebad. Na
een draagtijd van ongeveer 3 maanden worden de eieren afgezet op
beschutte plaatsen, meestal ondergronds. Daarbij speelt ook het weer
mee. In een slechte zomer kunnen er nog in september/oktober eieren
worden afgezet. De eieren worden een voor een gelegd in 15 tot 20
seconden tijd met tussenpozen van vijf à tien minuten. Elk vrouwtje legt
ongeveer 6 tot 12 eieren. Enkele minuten na het leggen van de eieren
bevrijden de jongen zich uit hun omhulselvlies door kronkelende
bewegingen te maken. Hazelwormen noemen we dus eier-levend-barend.
De kleintjes zijn 8 à 9 cm lang inclusief de staart. De jongen gaan meteen
voor zichzelf zorgen.
Hazelwormen zijn bij een lengte van 25-27 cm geslachtsrijp. De vrouwtjes
zijn dat in het vierde of vijfde jaar, de mannetjes in hun derde levensjaar.
De dieren kunnen 20 – 28 jaar oud worden; er is zelfs een waarneming
van 54 jaar. Deze cijfers zijn afkomstig van dieren in gevangenschap. De
ouderdom van dieren in het veld is moeilijk vast te stellen.
Maar wat had ik nu gevonden?
Hazelwormen ”vervellen” 3 tot 4 keer per jaar. Hun vel wordt dan te krap
en ze doen hun jasje uit
door langs takken,
schors, stenen en grassen te schuren. Zo’n
afgestroopte huid had
ik dus gevonden op de
plek waar ik vaker
hazelwormen heb
waargenomen. Gezien
de maat van de “jas”
moet dit van een
volwassen exemplaar
zijn geweest. (Zie foto
hiernaast)

7

Waarnemingen in Ulestraten
Als je praat over een vondst hoor je ook andere verhalen. Zo wist Fred
Erkenbosch van IVN-Ulestraten mij nog 2 andere plekken in Ulestraten te
melden waar hazelwormen als verkeersslachtoffer zijn aangetroffen. De
waarnemingen van Fred en mij geven we door aan de Gemeente en aan
RAVON.( Stichting RAVON- Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek
Nederland).

Door de verborgen levenswijze worden hazelwormen vaak per toeval
ontdekt. Ik wil graag iedereen oproepen om bij het waarnemen van een
hazelworm in onze gemeente dit aan mij te melden via onderstaand
telefoonnummer of email adres. De juiste plek aangeven is heel
belangrijk. Zo kunnen we dan samen nieuwe leefgebieden van de
hazelworm in onze gemeente ontdekken en proberen de
levensomstandigheden voor dit zeldzame en beschermde dier te
verbeteren. Een stapel hout, plaat hout of ijzer of dakpannen etc. zijn
ideale maatregelen om deze dieren te helpen. En dat kan ook in uw tuin.

Els Derks - van der Wiel
043 3643740;
wimelsderks@hotmail.com
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GOED JAAR VOOR DE TORENVALKEN
Al jarenlang beheer ik een valkenkast in de weilanden achter ons
huis. Aanvankelijk nog een weide met hoge fruitbomen. Bovenin een
legipont (perensoort) heb ik midden jaren zeventig vorige eeuw de
eerste kast geplaatst. “Gemakkelijk voor de jonge torenvalken,”
dacht ik. Vanuit de kast kunnen ze gewoon overwippen naar de
takken boven in de boom; de jonge vogels krijgen zo op natuurlijke
wijze een groter speelveld ter voorbereiding op hun eerste vlucht.
Helaas, de hoogstamboomgaard is op enig
moment gekapt. Toen hebben we de kast op
een 6 meter hoge paal bevestigd. Voor de
bewoners geen bezwaar; die hebben geen
hoogtevrees. Bij het begin van het vogeljaar
(voor de torenvalken is dat in de loop van
februari) duiken de vogels op uit het niets en
beginnen met de voorbereidende acties op
het broedseizoen. Met de inrichting van hun
woning-op-paal zijn ze gauw klaar. Er worden
wat takjes en nog wat ander klein spul
aangesleept. Maar veel stelt dat niet voor. Als
opvattingen over goede huisvesting op
torenvalken toegepast worden, moeten al die
paren voor een korte stage naar de
huishoudschool of bouwacademie om wat
interieurwerk te leren. Want, wat is het geval?
Ieder jaar opnieuw wordt in de kast een
nieuwe generatie torenvalken opgetrokken.
De poepjes van al dat jonge grut worden ter plaatse gedeponeerd en niet
afgevoerd. Met gevolg dat op de bodem van het vogelverblijf een steeds
dikkere poep-laag komt. Zo gebeurde
het een aantal jaren geleden dat de
runderen in de wei de steunpaal van de
vogelkast gebruikten als schuurplek. Met
onvermijdelijk gevolg dat paal op enig
moment tegen de grond gewerkt werd.
Bij die gelegenheid heb ik die grijze poep
laag in de vogelkast gezien. Riekie heeft
de poep laag op een plank in een
gesloten doos met doorzichtig deksel
nog meegenomen naar een varia-avond
in de Hut van het IVN. Aan de bezoekers
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is na schouwing de volgende vraag voorgelegd: is dit
a. verpulverd asbest of
b. een stuk steenwol-isolatie of
c. een soort vloerbedekking?
Pas als het deksel van de doos open gaat en de zware ammoniakgeur
vrijkomt wordt het iedereen snel duidelijk dat C. het goede antwoord is.
Eén ding is zeker: met onze verfijnde menselijke neus zouden we het in
die omgeving niet lang volhouden. De volgende torenvalkenkast hebben
we scharnierend gemaakt zodat de kast met inhoud om de zoveel jaren
schoon gemaakt kan worden. Enige wellness, ook voor deze dieren!
Goed torenvalkenjaar
Nu naar de titel van dit opstel. Meer torenvalken, waar komen die zo plots
vandaan? De voorbije jaren overziend weet ik dat de vogels doorgaans
twee à drie jongen krijgen; een enkele keer zelfs vier. Het aantal jonge
vogels dat uitvliegt is sterk afhankelijk van het voedselaanbod. Met veel
voedsel groeien de overlevingskansen voor de jongen. Maar bij
stootvogels is er meer nieuws onder de zon. Die vogels leggen de eieren
met een onderbreking van ongeveer vijf dagen. In die tijdsvolgorde komen
later ook de jongen uit het ei. Is er onvoldoende voedselaanbod dan heeft
op enig moment de laatst-uitgekomen vogel pech. Die sterft bij gebrek aan
voedsel een natuurlijke dood en wordt naar buiten gewerkt. In feite is die
gefaseerde eierleg een voorwaarde voor instandhouding van de soort. De
overlevende jonge vogels krijgen voldoende (muizen)voedsel en kunnen
in elk geval uitgroeien tot volwassen exemplaren.
Voor de torenvalken moet 2014 een jaar van melk en honing geweest zijn.
Muizenaanbod te over! Zelfs op ons erf heb ik regelmatig muizen van de
ene naar de andere schuilplek zien rennen. Op een zeker moment, toen ik
bij ons het erf afliep richting bedrijfsruimte, schoten voor mij drie muizen
vanonder een oude wasbak in alle richtingen; twee keerden ijlings terug
toen ze mij zagen aankomen, de derde dook onder een oude boomstronk
in. Ik heb zelfs even een muizenval geleased. Tevergeefs. Bij deze muizen
géén behoefte aan 40+ knabbel-kaasjes. De muizen lopen nog steeds
rond en groeien in aantal. Onze torenvalken hebben overigens hun
jachtgebied niet bij ons op het erf maar op Maastricht-Aachen Airport.
Gezien hun vliegkwaliteiten een voor de hand liggende keuze! Buiten de
startbanen is het vliegveld één grote grasvlakte van ongeveer 700
hectare. Voor een torenvalk valt daar altijd wel wat te ‘sjnageren’ en dit
jaar is het vliegveld door het muizenaanbod een echt
viersterrenrestaurant.
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De beginnende torenvalk
Eind mei (ruim een maand eerder dan in vorige jaren) verlaat de eerste
torenvalk, soms nog wat hulpeloos fladderend, de kast. Uit ervaring weten
we dat we dan enige dagen moeten wachten aleer nummer twee
verschijnt. Dit jaar stond in het teken van de ‘tien kleine negertjes’, maar
dan in omgekeerde volgorde: en dat is één, en dat is twee, en dat is drie
enzovoort. Het broedsel van de torenvalken is tot nummer zes gekomen.
Onvoorstelbaar. Zo vlak na het uitkomen zitten die jonge vogels nog graag
op weidepalen in de buurt van de kast. Zo kon ik op elk moment met
vreugde constateren dat zes palen bezet waren en dat alle jonge vogels
schreeuwden om voedsel als een oudervogel op het toneel verschijnt met
een muis in de bek. Wie wordt de gelukkige?
Een tiental dagen na de grote manifestatie. Af en toe komen een of enkele
vogels nog eens terug van Airport Moorveld naar de ouderlijke kast of
vliegen er nog wat rondjes, afgewisseld met paalzitten. Dan komen er
plots twee dagen met langdurige regen. Tijdens die kortstondige moesson
vliegt op een middag een jonge valk vlak achter onze woning voorbij. Hij
lijkt wel op zoek naar een schuilplek; hij klemt zich vast aan de
balkonrand. Als gevolg van de regen zit hij met een onverzorgd
verenkleed en opengesperde kraalogen van de schrik naar ons te kijken.
Hij heeft nog de gele poten van een juveniel, maar wel met een muis in de
snavel. Die zal hij wel van de pap of mam torenvalk gekregen hebben.
‘Gelökkig’, zeggen Riekie en ik, ‘ein nate moes in de moel, dat kump waal
good mèt dae vogel!’
Later wordt ons de aanwezigheid van de torenvalk duidelijk. De jonge
vogel heeft een rust- en roestplek gevonden aan de achterzijde van onze
woning. Aan de muur hangt een vogelkastje dat door de jonge torenvalk
gebruikt wordt als slaapplek. Op het balkon liggen onder het nestkastje
poepjes en enkele braakballen.
Als ook deze jonge vogel voldoende aangesterkt is verdwijnt de laatste
torenvalk richting vliegveld. Volgend jaar in februari meldt het ouderpaar
zich bij ons terug, vér voor de pruimentijd.

Paul Notten, Moorveld
paulnotten@hetnet.nl
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KOM IN ACTIE
Veldleeuweriken, boerenzwaluwen, spreeuwen. Het gaat al lange tijd niet
goed met de boerenlandvogels. Nu blijkt dat insectenetende vogels, in
gebieden met hoge concentraties van het landbouwgif imidacloprid in het
oppervlaktewater, nog sterker achteruitgaan. Eerder was al bekend dat er
sterke aanwijzingen zijn dat neonicotinoïden (waaronder imidacloprid) een
rol spelen in de bijensterfte. De giffen zitten ook in producten die je
gewoon in de winkel of bij de dierenarts kunt kopen. Vele duizenden
Nederlandse consumenten hebben die spullen in huis (of tuin) zonder het
te weten, want de fabrikant zet nooit met grote letters 'GIF' op de
verpakking. Het werkzame bestanddeel imidacloprid is ontwikkeld door
chemiebedrijf Bayer dat het in allerlei producten gebruikt, onder
merknamen als Admire, Advantage, Advantix, Confidor, Belem, Gaucho,
Maxforce, Provado, Premise, Gardiflor. In de tuin wordt het gebruikt tegen
bladluis of witte vlieg en tegen vlooien bij huisdieren. (Sommige
vlooienbanden voor honden en katten bevatten het gif ook). Veel
mierenlokdoosjes bevatten het spul.
Stuur het gif terug naar de fabrikant. Niemand wil natuurlijk
medeverantwoordelijk zijn voor het doden van honingbijen, spreeuwen en
veldleeuweriken. Koop geen gif en als je het per ongeluk aanschafte dan
moet het verantwoord worden opgeruimd. Dat kan bij het depot Klein
Chemisch Afval, maar beter nog door het naar de producent terug te
sturen. Het is van levensbelang voor veel dieren dat de resten
imidacloprid niet in het milieu terecht komen. Wij vinden dat Bayer zijn
verantwoordelijkheid moet nemen en het is ook een signaal dat
consumenten willen dat imidacloprid helemaal verdwijnt van de markt.
Heb je zulke producten thuis liggen, laat dan je stem horen en stuur ze op
kosten van de producent terug: Bayer Nederland, Antwoordnummer 5055,
3600 XM Mijdrecht. U kunt daar de ongewenste imidacloprid naar
opsturen zonder op de brief of het pakje een postzegel te hoeven plakken.
Schrijf er ook even bij dat u vindt dat deze natuur dodende gifstoffen van
de markt moeten verdwijnen.
Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl
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NEONICOTINES
Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de mysterieuze
verdwijnziekten bij bijen. In D'n Haamsjeut, herfsteditie van 2012,
pag. 22, heeft Jan van Hinsberg zijn problemen met de bijenteelt
beschreven. Ook Lies Kleintjes heeft daar aandacht aan besteed
(Lente Haamsjeut 2013, pag. 21) en laat dat vergezeld gaan van een
oproep om vaker biologisch geteelde groenten te kopen, een oproep
die Els Derks ook al diverse malen heeft gedaan. Het milieu als
onderwerp gaat ons allen aan!
In het artikel van Jan
wordt beschreven hoe
bepaalde landbouwbeschermingsmiddelen
(vroeger spraken we over
landbouwvergif!), de
neonicotines, als
boosdoener worden
aangemerkt voor de
bijensterfte. De
betreffende middelen
worden opgenomen door
de planten en wanneer de
plant wordt aangeprikt
door bladluizen etc. dan
komt het stofje in het
insect terecht en wordt het
zenuwstelsel van het
insect zodanig in de war
gestuurd dat deze
overlijdt. Voor de
landbouw een prachtig hulpmiddel: minder schade door insecten, minder
rottend fruit etc., maar voor bijvoorbeeld de bijenhouders een ramp.
In het artikel van Jan wordt dus de oorzaak van de verdwijnziekte
toegeschreven aan neonicotines, maar zoals vaak het geval is ontbrak het
definitieve bewijs. Zo schreef Sharon Dijksma, secretaris van
Economische Zaken drie maanden geleden aan de Tweede Kamer dat zij
een motie, waarin een verbod op het gebruik van neonicotines werd
gevraagd, naast zich neerlegde, omdat er nog te weinig wetenschappelijk
bewijs zou zijn dat deze insecticiden schade zou toebrengen aan soorten
waartegen ze niet bedoeld zijn. Drie maanden geleden!

13

Dat bewijs is er nu wel. En de
negatieve effecten voor de
natuur zijn waarschijnlijk nog
veel groter dan men op het
eerste gezicht dacht. Door de
Universiteit Wageningen is er
heel recent een onderzoek
gepubliceerd in het zeer
gerenommeerde
wetenschappelijk blad
Nature. Publicatie in een
dergelijk blad gebeurt alleen
als iedereen ervan overtuigd
is dat alles klopt aan het
artikel. Beter bewijs kan er
niet geleverd worden.
Wat hebben de onderzoekers
gedaan? In de eerste plaats
hebben ze gemeten hoeveel
van de neonicotines, die
eigenlijk slecht afbreken in
het milieu, nog aanwezig zijn
in het oppervlaktewater. Daar
hebben ze de gegevens van
de vogeltellingen in
Nederland naast gelegd, die
een tamelijk compleet beeld
geven van de achteruitgang
van veel vogelsoorten. En
wat blijkt nu? In de gebieden met een hoge(re) concentratie neonicotines
in het water is er sprake van een sterke(re) achteruitgang van veel
vogelsoorten zoals zwaluwen, leeuweriken, mussen, spreeuwen etc. De
gemiddelde achteruitgang bedroeg wel 3,5% per jaar, dus gemeten over
een periode van 10 jaar zou dit tot een daling van het aantal vogels van
30% kunnen leiden. Het zijn vooral de vogelsoorten die het moeten
hebben van insecten die sterk achteruit zijn gegaan. Nu is er dus voor het
eerst een relatie gelegd tussen de verdwijnziekte bij bijen en de
achteruitgang van veel vogelsoorten. Beide verschijnselen zouden wel
eens dezelfde oorzaak kunnen hebben: de aanwezigheid van veel te hoge
concentraties van de neonicotines in het milieu.
De oplossing van beide problemen moet dan ook gezocht worden in het
verminderen (of wellicht geheel verbieden) van de toepassing van deze
verdachte middelen in de landbouw. Omdat er in eerste instantie weinig
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tot geen schadelijke effecten werden aangetoond (en dus ook niet
verwacht werden) worden de middelen vaak op grote schaal en rigoureus
toegepast. Zo wordt er zaad geproduceerd dat een coating bevat waaraan
het bestrijdingsmiddel is toegevoegd. Dat is een heel effectieve methode,
want als het zaad ontkiemt dan komen de jonge wortels in aanraking met
deze middelen, die dan door de hele plant worden verspreid, tot en met
het blad. Insecten die zich wagen aan een aanval op het blad leggen
gegarandeerd het loodje. Dat is het succesverhaal, maar aan de andere
kant verdwijnt naar schatting 80 tot 98% van het middel in de bodem. Niet
alleen een gigantische verspilling van het bestrijdingsmiddel, maar ook
nog eens fataal voor alle dieren die zich in die bodem bevinden. Niet
verwonderlijk dat dan hoge concentraties van het middel in de bodem
worden aangetroffen! Ook de landbouw, maar zeker ook de tuinbouw, zal
op zoek moeten gaan naar methoden die werken, zonder het milieu zo
zwaar te belasten.
Men zal meer in diverse trappen (barrières) moeten gaan denken. Als
eerste zou aan verstandige gewaskeuze moeten worden gedaan: welk ras
kan op die plek in die omstandigheden redelijk gedijen zonder
beschermingsmiddelen? Als er toch sprake is van een bepaalde
aantasting door een bepaald insect, schimmel etc. een gericht middel
gebruiken voor die specifieke aantasting. In principe is een biologische
manier van telen natuurlijk nog beter, maar of de hongerende wereld
helemaal zonder gewasbeschermingsmiddelen kan, is ook nog maar de
vraag. We zijn al heel erg gebaat bij een verstandig gebruik in de praktijk.
In de moestuin bij het kasteel probeert men in ieder geval zo biologisch
mogelijk te werken. Wellicht kan in een andere bijdrage eens ingegaan
worden op de natuurlijke methoden die in een dergelijk tuin kunnen
worden toegepast!
Indien u langzamerhand ook overtuigd raakt van het feit dat u
neonicotines niet langer als bestrijdingsmiddelen wilt toepassen in uw tuin,
dan is het best nog een hele klus om te zoeken naar een middel zonder
neonicotines. Zo wordt de term neonicotines meestal niet vermeld op de
verpakking. In Nederland, waar behoorlijk veel met neonicotines wordt
gewerkt, zijn er 8 soorten toegestaan. De 5 meest voorkomende op de
verpakking zijn: imidacloprid, thiamethoxan, clothianidine, acetamiprid en
thiacloprid. Als u een van deze middelen aantreft op de verpakking, zou
het raadzaam zijn om te vragen naar een alternatief middel.
Dit artikel is gebaseerd op een Volkskrant-artikel van 8 juli 2014
André Ament
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ENKELE LELIEACHTIGEN I
De leliefamilie is niet groot in Nederland en bovendien zijn een aantal
leden hier gekomen door vanuit siertuinen te verwilderen. Van de
echt inheemse lelies is er bovendien maar één die lijkt op het
‘prototype’ lelie zoals we die bij de bloemist kopen. Dat is de
roggelelie en die is zo zeldzaam en zo vertroeteld dat niet eens meer
duidelijk is wat wild is en wat gekweekt. Men veronderstelt
bijvoorbeeld dat de wilde plant in Drenthe eerst in de boerentuinen is
gezet en misschien van daaruit weer verwilderd is! Voor zover mij
bekend is er geen bewijs dat de plant in Brabant of Limburg ooit
gegroeid heeft, ondanks 1500 jaar roggeteelt hier.
Leliefamilie in Brabant en Limburg
Mijn keuze uit de leliefamilie is hoofdzakelijk bepaald door de planten die
we bij het inventariseren in mijn woonplaats Liempde tegenkwamen. Want
de leliefamilie is in ons land dan wel niet groot, maar er zijn er toch te veel
voor één artikel. Maar in ieder geval voor de lezer in Midden-Limburg zal
dit een bekende selectie zijn.
De eerste keuze was lelietje-van-dalen, een lief plantje waarover ik al lang
van plan was wat te schrijven. En nauw verwante familieleden zijn
dalkruid, eenbes en salomonszegel. Kraailook staat wat verder weg
binnen de leliefamilie en daslook is meegenomen voor de ZuidLimburgers.
Lelietje-van-dalen
Dit bloemetje is zeker inheems, maar ook dit is zoveel aangeplant en weer
verwilderd dat het niet altijd duidelijk is of het op een bepaalde plek uit
zichzelf is gekomen. In de omgeving van Liempde is lelietje-van-dalen
waarschijnlijk inheems, maar je vindt het vooral in de oude bossen en dan
is het weer de vraag of dat zo is dat omdat de bossen oud zijn of omdat
de lelietjes er vroeger zijn geplant. Hier komen we voorlopig niet uit.
Lelietje-van-dalen is een vaste plant die groeit vanuit een wortelstok
waarin de plant het reservevoedsel opslaat in de winter. In het voorjaar
komen één of meer scheuten boven de grond met twee of drie bladeren
en eventueel een trosje met de bekende klokjes. De plant kan zich vanuit
de wortelstok verspreiden, maar vormt ook rode besjes met zaad.
Het lelietje-van-dalen is nog steeds populair al wordt het niet veel meer in
de tuinen gezet. Misschien omdat de plant en vooral de bessen giftig zijn
en dat is met kleine kinderen in de buurt natuurlijk niet ideaal.
Bij de Romeinen was lelietje-van-dalen toegewijd aan Flora, de godin van
de bloemen. In Frankrijk is het lelietje-van-dalen (muguet in het Frans) de
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lentebode bij uitstek en de mannen moeten op 1 mei in de bossen een
ruikertje van deze bloemen plukken voor hun geliefde. Maar er is daar ook
de speciale regel dat alleen op 1 mei iedereen zonder vergunning
lelietjes-van-dalen mag verkopen langs de openbare weg! In Frankrijk
worden zo per jaar 50 miljoen bosjes en planten van dit bloemetje
verkocht! Daar hoeft de plant in ieder geval niet zelf voor verspreiding te
zorgen!

Dalkruid
Dalkruid komt in mijn Brabantse omgeving veel voor. In ieder geval in
vergelijking met veel andere streken van Nederland. Ik heb de indruk dat
het familielid salomonszegel in Zuid-Limburg meer voorkomt en dalkruid
minder dan hier. Waarschijnlijk komt dat omdat voor dalkruid de grond niet
te arm, maar zeker niet te voedselrijk mag zijn.
Net als bij lelietje-van-dalen vinden we bij dalkruid ook een wortelstok,
witte bloemetjes in een toortsje (maar geen klokjes) en later rode besjes.
Alles is alleen wat kleiner en minder opvallend.
Salomonszegel
Salomonszegel is in Brabant de gewone salomonszegel. In de duinen
groeit ook nog de welriekende, en de kranssalomonszegel staat op een
paar plaatsen in Zuid-Limburg. Salomonszegel dankt zijn naam aan een
‘litteken’ op de wortelstok: waar in vorige jaren de opgaande stengels
zaten ontstaat een ronde vervorming van de wortelstok. Dit zou het zegel
van koning Salomon zijn met daarin de twee driehoeken die samen de
Davidster vormen. Dit zou de plant magische krachten geven. Ik heb het
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nooit onderzocht want dan moet je die wortelstok opgraven en dat leek
me niet zo geslaagd. Trouwens wat moet je in deze tijd van iPhone en
internet met magische krachten? Maar ik heb wel even op internet
gekeken of iemand anders het gedaan had. Heel verrassend: neen, er
staan wel een of twee tekeningen waarop dit ‘zegel’ waarschijnlijk
zichtbaar is, maar op de zeldzame foto’s van wortels zie ik niets.
Misschien moet ik het toch zelf eens controleren.
Ook salomonszegel heeft dus een wortelstok en maakt daarmee op de
duur een groep van bladeren en bloemen. De bloemen hangen onder aan
een gebogen tak en daardoor en door de forse bladeren moet je die
bloemen nog wel eens zoeken. Na de bloei krijgt salomonszegel
blauwzwarte (giftige) bessen.

Eenbes
Eenbes is hier niet echt zeldzaam, maar zeker ook niet algemeen. Het lijkt
een beetje alsof hier maar enkele kleine plekjes zijn waar eenbes het naar
de zin heeft. Eenbes wil schaduw en een niet te arme grond en vochtig
maar niet nat. Maar dit lijkt niet voldoende om te verklaren waarom op een
plek één of twee vierkante meter wel goed zijn en volgende vierkante
meter volstrekt niet.
Lelietje-van-dalen, dalkruid en salomonszegel en eenbes hebben een
beetje dezelfde levenswijze: een wortelstok zorgt op den duur voor een
groep planten vlak bij elkaar en de plant bloeit en maakt bessen zodat ook
de normale voortplanting geregeld is. De indruk bestaat overigens dat de
verspreiding via zaad bij allemaal niet zo erg hard gaat. Misschien is dat
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toch weer omdat ze zo kieskeurig zijn in hun groeiplaats, maar het kan
natuurlijk ook zijn dat de verspreiding via zaden bijna nooit lukt. In dat
geval zouden deze planten grotendeels afhankelijk zijn van verspreiding
via de wortelstokken.
In een opzicht is eenbes een duidelijke uitzondering: de bouw. De plant
komt in het voorjaar met een of meer stengels boven de grond vanuit de
ondergrondse wortelstok. Die stengels vertakken niet maar vormen vier
bladen van zo’n 10-15 cm lang in één vlak. De stengel groeit nog iets door
en vormt dan één bloem. Rond de bloem staan 4 slanke blaadjes en
daartussen 4 veel smallere, samen ook min of meer in één vlak. Daaruit
steken 8 meeldraden naar boven waaraan wat geel stuifmeel zit. En
midden in al deze kransen zit de onopvallende bloem en later in het
seizoen een relatief grote blauwzwarte bes met bovenop vier bruinzwarte
draadjes. Een zeer strak ontwerp dus, te strak volgens moeder natuur en
dus maakt ze soms een variant met van alles vijf.

Kraailook en moeslook
De vorige planten hebben allemaal een wortelstok, maar binnen de
leliefamilie zijn ook een heleboel planten die vanuit een bol groeien. Voor
de mensen is de belangrijkste groep met een bol de lookfamilie met
planten als ui, prei, knoflook, bieslook etc. In de lookfamilie zijn de meeste
planten voor de mens eetbaar. Ui en knoflook zijn hier niet inheems en
verwilderen ook niet echt, bieslook is wel inheems maar door de teelt en
verwilderende planten weet men niet meer wat echt inheems is.
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Kraailook is ook inheems, maar is voor zover ik weet nooit gekweekt en
gegeten. Kraailook heeft dunne buisjes als blaadjes net als bieslook. Maar
die verdwijnen vaak als de plant begint te bloeien. In de voortplanting
hebben de looksoorten vreemde gewoonten. De bol zorgt op de eerste
plaats voor de opslag van reservevoedsel, maar kan ook nieuwe bollen
vormen. De planten bloeien en kunnen ook normaal zaad vormen. Maar
daarnaast kunnen de looksoorten in de bloeiwijze broedbolletjes vormen!
Behalve de bloemen verschijnen daar verdikkingen die uitgroeien tot
bolletjes en die hoef je alleen maar in de grond te stoppen voor een
nieuwe plant! De ene look soort maakt wat meer bloemen en minder
broedbolletjes dan de ander maar ze kunnen het allemaal. Onze kraailook
is misschien wel de meest extreme: vaak maakt die alleen maar
broedbolletjes en geen bloemen! Blijkbaar heeft look niet veel vertrouwen
in gewone zaadjes.
Moeslook lijkt erg veel op kraailook, maar is veel zeldzamer. Het
belangrijkste zichtbare verschil zit in de verhoudingen van het blad en dan
moet je letten op het deel dat een schede vormt en het stuk dat gewoon in
een punt uitloopt. Moeslook maakt ook wat meer bloemen dan kraailook,.
Maar blijkbaar is dat is dat toch niet het goede systeem voor de
verspreiding in dit geval want kraailook is veel algemener.
Daslook
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Daslook hoort niet bij de flora van Midden-Brabant, helaas. In ZuidLimburg komt het gelukkig wel veel voor. Schitterend, zo'n veld bloeiend
daslook in het bos. Alleen die geur. Ik hou wel van knoflook in mijn eten
en ik vind daslook ook niet vies ruiken. Maar op een of andere manier vind
ik die geur 'ongepast' in het bos. Onzin natuurlijk, het zal we aan mij
liggen.
Daslook is eetbaar, waarschijnlijk alle onderdelen maar vooral het blad is
tegenwoordig populair in sla en dergelijk bij onze oosterburen en in Oosten Midden-Europa. Opvallend is dat de eerste groep lelieachtigen, die
vanuit een wortelstok groeien, allemaal minstens giftige bessen hebben.
Maar de groep die vanuit bollen groeit is wel eetbaar. Dit heeft al wel tot
problemen geleid bij het eten van blad van daslook: het blad van lelietjesvan-dalen lijkt er erg op en dat kun je toch maar beter niet binnen krijgen.
Volgende keer meer over de eetbare familieleden: uien, knoflook etc.
Jan van Dingenen
Naschrift
Toen ik zo'n beetje klaar was met dit artikel, realiseerde ik me dat ik even
moest controleren of de lelieachtigen nog steeds waren zoals ik dacht.
Sinds 2003 is er namelijk nogal wat veranderd in de plantenindeling. En
inderdaad: alle planten in dit artikel zijn overgeplaatst van de orde
“Liliales” naar de orde “Asparagales” behalve de eenbes en uiteraard de
roggelelie! Een 'orde' is dit systeem de eerste splitsing na de constatering
dat ze allemaal eenzaadlobbig zijn. We moeten dus aannemen dat er
tussen bijvoorbeeld eenbes en salomonszegel nauwelijks verwantschap
is! Voor mij een verrassing.
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OVER DASSEN EN MARTERS
Aansluitend op het verhaal van Jo Soogeleé (volgende pagina), geven we
enkele ervaringen, die we hebben binnengekregen.
- Allereerst is al vrij goed bekend dat zich in de Kasteelstraat dassen
ophouden. Het komt niet zo vaak voor in de bebouwde kom. Als ze in je
tuin komen krijgt je gazon een beurt "omspitten".
- In de tuin van Jan Eyck in De Sauveurstraat liepen medio juni 2 dassen.
Een das nam een duik in de vijver, zwom een paar rondjes en liep toen
met de andere das verder naar de tuin van de buren.
Uit de diverse waarnemingen blijkt
maar weer eens hoe 'slecht' het gaat
met de dassen in Ulestraten.
Nog een interessante waarneming
van Tiny Kouters uit Waterval:
“Vannacht, ongeveer half vier, werd ik
(Tiny), wakker van een boel kabaal
op straat. We slapen aan de voorkant
en hebben 's nachts de balkondeur
op een kier staan. Ik wist aan het
geluid te horen dat het marters
waren. Ik was nieuwsgierig naar wat
er nu weer aan de hand was, zo
midden in de nacht. Bleken het drie marters te zijn die aan het vechten
waren met een das. Ze zaten aan de overkant naast Leon z’n auto onder
de lamp. Ik zat bij wijze van spreken eerste rang.”
“Op een gegeven moment had de das er eentje te pakken. De andere
twee vielen hem telkens aan, maar de das verweerde zich goed en liet die
ene niet los. De twee marters gingen er uiteindelijk vandoor naar de kant
van onze oprit en de das ging er achteraan. Degene die hij vast had, bleef
liggen en kroop zover als hij dat nog enigszins kon onder de auto van
Leon. Zo te horen leefde hij nog. De das maakte rechtsomkeer en ging
terug naar z’n prooi die hij weer aanpakte. De andere twee wilden zowel
van de linker- als van de rechterkant er meerdere keren op af gaan, maar
ze durfden toch niet. Eentje droop al gauw af, de ander hield het langer
vol. Zonder resultaat. Uiteindelijk dropen ze allebei af en de das pakte de
marter op die niet meer bewoog en liep ermee naar de overkant het bos
in.”
’s Morgens bleek dat de das het grasveld bij ons weer eens onder handen
genomen had.
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DE STEENMARTER EN DE VOS als vijanden van de hoenders
Als fokker van kippen (Mergellandhoen en Barnevelders) kom ik vaak
in contact met andere fokkers of liefhebbers van kippen. Soms
komen liefhebbers broedeieren halen om kuikens uit te broeden en
geven dan als reden op dat ze kippen zijn kwijtgeraakt door bezoek
van de marter. Bedoeld wordt de steenmarter als onderscheid van de
minder voorkomende boommarter. De steenmarter is bezig met een
opmars in Nederland. Dit leidt tot overlast en maakt veel emoties los.
Dat leidt niet alleen tot verlies van kippen bij kippenhouders, maar
ook doorgeknaagde auto-kabels en stankoverlast in huis zijn uiterst
vervelend. De vraag is of de steenmarter wel de grootste vijand van
de kippen is en of hij terecht de schuld krijgt van gedode en
geroofde kippen. Om antwoord op deze vraag te krijgen togen Jos
Smeets en ik op een namiddag in juni naar een oud-collega van Jos
voor meer informatie.
Huub Snellings
Huub Snellings uit Schimmert is in IVN-kringen zeer bekend door zijn
lezingen, cursussen en excursies in Zuid-Limburg en prominent lid van de
Dassenwerkgroep. Als blijk van waardering voor zijn vele werk voor het
IVN is Huub onderscheiden met “de bronzen vleermuis”, een prachtig
gestileerd kunstwerkje dat een prominente plaats inneemt in zijn gezellige
bejaardenwoning.
Wij worden hartelijk ontvangen en na het ophalen van goede herinneringen uit het verleden leggen wij Huub onze vraag voor: “Wie zijn de
vijanden van onze scharrelkippen en sierhoenders en waar kun je dat aan
zien?” Huub heeft zich goed voorbereid op de vraag en al bladerend in de
gemaakte afdrukken, steekt hij van wal.
De vijanden van onze hoenders zijn: steenmarter, vos, hermelijn, wezel
en bunzing. De twee ergste vijanden zijn de steenmarter en de vos. Tot
deze twee zullen we ons beperken, want daar is het meest over te
vertellen.
De steenmarter
De steenmarter of het fluwijn (Martes foina) bijt een kip (krielkip) in de hals
en drinkt het bloed op en gaat vervolgens met een kleine kip aan de haal.
Het mannetje gaat op rooftocht, levert de prooi en scheurt vlees los als
hapklare brokken voor de jongen. Het vrouwtje zoogt en bewaakt de
jongen bij de afwezigheid van het mannetje. Dat duurt ongeveer drie
weken en dan worden de prooien voor de jongen kleiner (ratten en
muizen) en moeten ze zelf aan de slag in een onderlinge concurrentiestrijd. De steenmarter rooft ook eieren die hij tussen onderkin en luchtwam
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(huidplooi van vet) vervoert. De eierschalen zijn vaak in de buurt van het
kippenhok terug te vinden. De steenmarter gaat ’s morgens vroeg
wanneer het nog rustig is op rooftocht uit. Hij komt heel dicht bij de huizen
en komt veel voor in oude gebouwen en boerderijen. Soms dringt hij
huizen binnen en bivakkeert dan op de zolder. Door het maken van veel
lawaai en het deponeren van uitwerpselen (latrine) veroorzaakt de
steenmarter steeds meer overlast. Om de overlast van de beschermde
steenmarter (Flora- en Faunawet) te bestrijden dient de steenmarter met
speciale vangkooien gevangen te worden en elders op een afstand van 8
à 10 kilometer los gelaten te worden. Afschot heeft geen zin (en is ook
verboden), want het territorium dat daarmee vrijkomt zal door een andere
steenmarter worden ingenomen.

Als bewijs van de prooien van de steenmarter toont Huub ringen van
duiven en (kriel)kippen, die hij op zolders bij de bestrijding van deze
kippenvijand gevonden heeft.
De vos
De vos maakt jacht op grotere prooien dan de steenmarter. Zelfs een
gans of een grote haan is niet veilig. De vos neemt één dier mee en sleept
de prooi naar zijn hol. Door de verloren veren te volgen kan men bij het
hol van de vos komen. De jongen komen de vos met veel spektakel
tegemoet en beginnen met veel lawaai en onderling vechtend aan de
prooi. Het vrouwtje bewaakt en zoogt de jongen. Hoewel de vos maar één
dier meeneemt, doodt hij meerdere dieren die dan om de andere dag
opgehaald worden. De vos graaft zijn burcht vaak in een dassenburcht. Hij
laat zich door de das niet verjagen. Aan de geur van vos of das is te
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ruiken wie de
burcht bezet
houdt.
De latrine bevindt
zich buiten de
burcht. Aan de
uitwerpselen is
ook te zien of
men met een vos
of das te maken
heeft. De vos gaat
later op jacht dan
de steenmarter.
Tegen de tijd dat
de zon opkomt en de jongen honger hebben, wordt de vos actief.
Na enige uren volledig op de hoogte gebracht te zijn over kippen, marters,
vossen, dassen en het IVN, danken wij Huub Snellings en nemen hartelijk
afscheid.
Meer over de steenmarter
Tot slot nog iets over de steenmarter. De Zoogdierenvereniging heeft 2013
uitgeroepen tot het jaar van de Steenmarter. Steenmarters worden vaak
gekoppeld aan overlast. Om overlast van de steenmarter te voorkomen is
er een speciale steenmarterkast ontworpen, die kan dienen als
alternatieve verblijfplaats van steenmarters. Door gebruik te maken van de
steenmarterkast zouden zolders, kruipruimtes, spouwmuren, ruimtes
tussen plafonds en onder dakbedekkingen en motorkappen van auto’s
gemeden worden. De kast kan ingezet worden om er voor te zorgen, dat
de steenmarter zich in uw tuin
vestigt. Dat lijkt een bijzonder
diervriendelijke verblijfplaats,
maar…………. wel op veilige
afstand van mijn kippenhokken.

Jo Soogeleé
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NIEUW TALENT AANBOREN VOOR D'N HAAMSJEUT
We lezen elke keer weer D'n Haamsjeut en realiseren ons niet, wie
daar iedere aflevering een stukje voor schrijft. Het moet toch maar bij
iemand uit het hoofd rollen, al of niet na een impressie (indruk) uit de
natuur of literatuur of onderzoek.
We spreken nog over een stukje schrijven, maar tegenwoordig komt
dat tot stand via een toetsenbord dat als een veredelde typemachine,
het werk makkelijker maakt, vanwege de vele mogelijkheden:
lettertypes, toevoegen, inpassen, verplaatsen of (heel belangrijk) te
verwijderen. Het schrijven van een stuk wordt daardoor
gemakkelijker.
Niettemin, wanneer je liever met een pen schrijft en je levert dat bij
de redactie in, accepteren we dat ook.
We krijgen 4 keer per jaar D'n Haamsjeut goed gevuld. We moeten soms
nog schrijvers vragen of we iets kunnen overhevelen naar de volgende
editie. Maar het zijn wel steeds dezelfde schrijvers, die voorlopig nog
genoeg kopij inleveren, zonder ze achter de veren hoeven te zitten.
Zonder de huidige schrijvers af te vallen is het wel eens prettig als je een
keer kunt overslaan. Ze zitten echter niet op een hoge troon te kijken of
iemand hen wil passeren. Kortom, we zijn trots op onze huidige schrijvers.
Nu doet zich voor dat we de laatste jaren nogal wat nieuwe leden hebben
mogen begroeten. Wie weet, zitten er misschien nieuwe schrijvers bij.
We zouden als redactie (Jan, André, Jos) graag nieuwe talenten
verwelkomen. Het zal de variatie ten goede komen.
Wie komt
daarvoor in aanmerking?
Iedereen!!
Iedereen, die iets
te melden heeft
over de natuur,
het milieu,
heemkunde, etc.
en waarvan de
schrijver denkt of
vermoedt dat de
lezers daar
belangstelling
voor hebben.
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Iedereen, dat zijn ook de werkgroepleden, lezers die steeds terugkeren op
de IVN-avonden of eenmalige lezers in de wachtkamer van de huisarts of
tandarts. Ook buitenstaanders mogen meedoen. Je mag een eenmalige
bijdrage leveren, of een serie artikelen. Zelfs kinderen van de
Jeugdwerkgroep kunnen schrijver zijn.
Het kan een half A4-tje zijn of meerdere pagina's. Het mag digitaal
ingezonden worden of geschreven met de hand. Vraag aan een van de
redactieleden als je twijfelt.
Waarover kan men schrijven?
Er zijn onnoemelijk veel onderwerpen. Men kan schrijven over eigen
ervaringen. Bijvoorbeeld: waarnemingen van vogels, planten, natuurverschijnselen, heemkundige onderwerpen. Die waarnemingen stimuleren
de lezer om anders naar de natuur te gaan kijken. Reisverslagen,
wandelingen en excursies leveren ook zo'n momenten op, alsook
gesprekken met oudere mensen over vroeger.
Die eigen ervaringen kunnen aangevuld worden met informatie,
waarover je zelf beschikt of die je vindt in boeken en/of internet; dat maakt
een stuk weer waardevoller. Bovendien, informatie alleen, kan ook heel
zinnig zijn, zeker wanneer je thuis bent in onderwerpen, die voor velen
min of meer braakliggend terrein zijn.
De interesse van de lezer van D'n Haamsjeut is nogal breed, wel binnen
het kader van natuur, milieu, natuurgeschiedenis, heemkunde,
genealogie, cultuur. We hebben niet de gewoonte om schrijvers
beperkingen op te leggen. Trouwens, we zien dat schrijvers zich
ontwikkelen in de loop van de tijd.
Een stappenschema voor het opzetten van een artikel
Hier volgen enkele tips om tot een artikel(tje) te komen. Als je er je
voordeel mee kunt doen, is dat mooi meegenomen. Wanneer je twijfelt
kun je altijd op ondergetekende een beroep doen.
We hebben als redactie geen vaste afspraken over hoe een artikeltje in
elkaar moet zitten. Alles kan: chronologisch of net niet, terugkijkend of
vooruitkijkend, rationeel of emotioneel, verhalend of poëtisch. Als het
maar logisch voor de lezer in mekaar zit, goed te begrijpen is, niet teveel
zijwegen worden ingeslagen, er voldoende illustraties (foto's, tekeningen,
kaartjes) worden toegevoegd, het artikel niet extra lang is: kortom dat het
prettig leesbaar is. Goede illustraties vinden is best moeilijk. Mocht je er
geen vinden dan kunnen we daarbij helpen of je kunt het geheel aan ons
overlaten.
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Ik zelf hanteer een vast patroon in de werkwijze; dat noemen we een
schrijfwijzer. Ook de kinderen van de Basisschool gebruiken al een
schrijfwijzer; daar is niets mis mee.
Hoe deze onderstaande woordroos is uitgegroeid tot een artikel (Vogels in
de tuin, gratis kijk- en luisterplezier) heb je kunnen lezen in de zomer
Haamsjeut 2014 van IVN-Ulestraten en in de Natuurgids nummer 4, 2014.
Zie dit als een hulpmiddel. Je kunt natuurlijk ook een lijstje maken van
aandachtspunten. Je artikel wordt daardoor meer compleet en
gevarieerder.
Kies allereerst een onderwerp, een thema. Je moet het immers ergens
over hebben en dat geef je al aan in de inleiding van het verhaal, zodat de
lezer weet waarover hij/zij gaat lezen. Daarop moet de schrijver zich
richten. Veel zijweggetjes doorbreken het onderwerp. Wanneer je dat
teveel doet, raakt de lezer de draad kwijt en dat wil je liever niet.
Dan ga je over tot een woordroos maken.
WOORDROOS
aanbod voedsel
vogels in de winter
nestgelegenheid
schuilmogelijkheden
katten en honden
rust in de tuin
geschikte bomen met bessen

THEMA
EEN VOGELVRIENDELIJKE TUIN

wintervoedering
nestkasten
winterafval laten liggen
lijst aanleggen van waargenomen vogels

water in hitte van de zomer
genieten en herkennen vogelzang
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Op een A4-tje noteer je in het midden het hoofdthema. Dan noteer je
rondom het midden allerlei onderdelen, die je kunt bedenken. Noteer ook
zaken, waarvan je nog niet weet of je ze gaat gebruiken. Zo kom je tot
een genuanceerde en gevarieerde inhoud.
Natuurlijk moet je daarna keuzes maken. Wat zal ik wel/niet beschrijven?
Streef niet naar 100% volledigheid. Je hoeft niet te bewijzen, dat je nog
meer van het onderwerp afweet. Beperk je tot de hoofdzaken.
Wat je wel kiest, zet je in een logische volgorde. Dat is te vergelijken met
de inhoudsopgave van een boek. Dan heb je de globale opzet van het
artikel klaar.
Ga vervolgens over tot de uitwerking van de concrete tekst. Beschrijf in
je eigen natuurlijke taal, of zoals je het anderen zou willen vertellen, de
geselecteerde onderdelen van de woordroos. Maak je niet te druk om een
taalfoutje. Laat iemand anders het stuk lezen als je er moeite mee hebt.
Wij zorgen er wel voor, dat je geen slecht figuur slaat.
Als laatste komt het zoeken en plaatsen van passende illustraties. Die
maken het lezen van het artikel prettiger. Maak gebruik van foto's,
tekeningen, etc. Wees voorzichtig met copyright.

Slot
Wanneer de tekst concreet is uitgewerkt is het goed deze tekst een
of twee dagen (of meer) opzij te leggen en dan weer eens kritisch te
lezen. Dan valt meestal op welke zinnen nog niet goed lopen en
welke passages nog voor correctie in aanmerking komen
Schrijf eens een stukje voor D'n Haamsjeut. Ik schat in dat er
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mensen zijn, die in staat zijn iets op papier te krijgen. Je moet even
durven je gedachten aan het papier toen te vertrouwen. Het hoeft niet
wetenschappelijk of hemelbestormend te zijn. Gewone, leesbare
gespreksstof zonder hoogdravend te zijn.
De gewone dingen in de natuur, de gebeurtenissen rondom milieu,
gegevens uit de heemkunde, je eigen hobby in de natuur, daar gaat
het om.
En twijfelt u, kom dan eens met me praten.
Jos Smeets
043-3643969
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Roofdiergids
De organisatie Ark Natuurontwikkeling heeft een Roofdiergids
uitgegeven: “Herkennen van West-Europese roofdieren en hun
sporen”. Zie http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/missinglynx/roofdierengids
De handzame, waterbestendige veldgids helpt bij de herkenning van alle
West-Europese roofdieren. Behalve het dier zelf zijn ook zijn ‘look-a-likes’,
zijn pootafdrukken en keutels afgebeeld. Tekeningen worden toegelicht
met een korte tekst. Verder bevat het boekje tips voor het waarnemen van
roofdieren.
De prijs bij Ark is € 8 exclusief verzendkosten. Als er voldoende
belangstelling is bij IVN-leden (minimaal 10) kunnen wij de gids van 36
pagina’s leveren voor 5 euro. Daarvoor moet je € 5 overmaken naar NL
20 RABO 0132 6151 85 t.n.v. IVN Afdeling Ulestraten.
Dan ontvang je binnen een aantal weken de gids in de bus. Bij te weinig
belangstelling wordt de € 5 teruggestort.
Wim Derks
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LANDSCHAP RONDOM WATERVAL (Deel 2)
Bodem, reliëf en water (2a)
Inleiding
In de vorige editie van d’n Haamsjeut is aangekondigd dat we
artikelen gaan schrijven over het landschap rond Waterval. In dit
tweede deel gaan we in op de samenstelling van de bodem, het reliëf
en het water. Deze elementen vormen de basis voor het landschap,
voor het uiterlijk van het landschap, voor de begroeiing en de
mogelijkheden voor het gebruik van het landschap door de mens.
Eerst zullen we beschrijven wat we zoal aan reliëf en bodem zien in
Waterval. Vervolgens zullen we eens een kijkje nemen in de
geologische gereedschapskist. Welke middelen en methoden heeft
de natuur tot zijn beschikking om een dergelijk landschap te
creëren? In de volgende editie van D’n Haamsjeut zullen we dieper
ingaan op de ontstaansgeschiedenis van bodem en reliëf van
Waterval en naaste omgeving. Dan zal duidelijk worden waarom
bepaalde bodemstructuren op die plek aangetroffen worden (en op
andere plekken niet) en zal het reliëf in het landschap worden
verklaard.

Beleving van reliëf, bodem en water
Komend vanuit het noorden nader je bij Waterval het einde van het
plateau van Schimmert, dat in het zuiden begrensd wordt door het
Geuldal. Dat levert vooral in de winter spectaculaire vergezichten over het
Geuldal richting Meerssen en het Maasdal richting Maastricht. Een ander
opvallend element is de aanwezigheid van het watervoerende dal van de
Watervalderbeek en daarnaast het vrijwel droge dal waar het gehucht
Waterval zich bevindt. Vanaf de Wijngaardsberg heb je een spectaculair
overzicht over deze dorpskern (in reisgidsen gebruikt men dan vaak het
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begrip pittoresk!) met de huizen van Raar aan de horizon.
Het verrassende van dit landschap is voor een groot deel te danken aan
de hoogteverschillen. Bovenop het plateau zitten we op ongeveer 125
meter boven NAP, terwijl de dalbodem over het algemeen meer dan 30
meter lager ligt. En dan hebben we het nog niet gehad over de bronnen
die op veel plaatsen aanwezig zijn en samen de Watervalderbeek voeden.
Tenslotte zien we hier en daar de invloed van menselijk ingrijpen terug in
de bodem in de vorm van groeves. In die groeves komen oude lagen aan
het oppervlak, die anders aan het zicht onttrokken zouden blijven. Nu
kunnen ze ons iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de
bodem.
Al lopende door dit landschap komen er allerlei vragen op. Bijvoorbeeld:
Welk materiaal heeft men in die groeves gewonnen? Hoe is dit materiaal
in de loop der tijden aangevoerd? Hoe kan het dat je op een natte plek in
het hellingbos in een kleilaag schelpjes kunt vinden? Waar is de mergel
gebleven die verderop in Maastricht en Valkenburg aan het oppervlak
komt? En hoe zit het dan met de steenkoollagen? Hoe is dat reliëf in het
landschap tot stand gekomen? Hoe dik is de lösslaag eigenlijk en waarom
verschilt de dikte per plek? Waarom zijn op andere plekken lagen
verdwenen die er eigenlijk wel zouden moeten zijn? Et cetera et cetera.
Laten we eens op zoek gaan naar de antwoorden op dergelijke vragen.
Geologische gereedschapskist
Geologie gaat over het ontstaan van de aarde en de vorming van
gesteenten, waarbij allerlei processen een rol spelen. Hier zullen alleen de
processen de revue passeren die een grote rol gespeeld hebben bij de
vorming van het bodem rondom Waterval. Een verschijnsel als
vulkanisme kan dus onbesproken blijven. Maar welke factoren hebben wel
een rol gespeeld? Wij hebben de volgende factoren geïdentificeerd, die
dus beschouwd kunnen worden als de geologische gereedschappen die
gebruikt zijn voor het boetseren van het landschap rondom Waterval. Op
de eerste plaats is dat de beweging van de bodem (horizontaal en
vertikaal) en op de tweede plaats verplaatsing van bodemdeeltjes (erosie
en afzetting). Omdat geologische processen in onze beleving langzaam
gaan is het van belang ook aandacht te besteden aan de factor tijd.
- Bewegende bodem
De aarde kan vergeleken worden met een ei. De schaal is de harde
aardkorst. Daaronder zit de vloeibare mantel. De dooier is de kern. De
aardkorst is niet een geheel, maar bestaat uit continenten (platen), die ten
opzichte van elkaar bewegen en zich verplaatsen over het
aardoppervlakte (plaattektoniek; horizontale beweging). Bij botsingen
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kunnen gebergten ontstaan. Door al deze bewegingen gaan sommige
delen van een plaat omhoog en andere delen omlaag (verticale
beweging). Alle bewegingen gaan meestal gepaard met aardbevingen.
In onderstaand plaatje worden de verschuivingen van de platen
weergegeven. Hieruit blijkt tevens dat deze verschuivingen veel
complexer zijn dan op het eerste gezicht vermoed wordt.

Waterval heeft als onderdeel van de Euraziatische plaat door de miljoenen
jaren al een hele weg afgelegd. Tijdens het Carboon (zo’n 300 miljoen jaar
geleden, steenkool vorming) lag Waterval in de buurt van de evenaar en
tijdens het Krijt (zo’n 100 miljoen jaar gelden, mergel vorming) lag
Waterval daar waar nu de Middellandse Zee ligt. Dat zijn enorme
afstanden, maar met een verplaatsingssnelheid van gemiddeld 1,5 cm per
jaar kun je in zoveel jaar zo’n afstanden afleggen.
Naast de horizontale beweging (verplaatsing over de aardbol) is er de
verticale beweging. Tijdens het Krijt lag de plek waar nu Waterval ligt
beneden zeeniveau. Na het Krijt, zo’n 65 miljoen jaar geleden, steeg hier
de bodem boven zeeniveau, maar lag zo’n 30 miljoen jaar geleden weer
beneden zeeniveau. Daarna begon een periode van bodemstijging, die tot
op heden door gaat. Er is nu dus al meer dan 10 miljoen jaar sprake van
stijging van de bodem van Zuid-Limburg. De bodem stijgt in het
zuidoosten meer dan in het noordwesten, waardoor in het zuidoosten
oude lagen (zoals steenkool en mergel) dichter aan de oppervlakte liggen
dan in het noordwesten. De bodem van Waterval is in die periode mogelijk
meer dan 200 meter gestegen. Dat is gemiddeld per jaar slechts 0,02 mm.
Zo’n opwaartse stijging in de bodem leidt gemakkelijk tot breuken en
aardbevingen. Tussen Waterval en Humcoven loopt de Geulle Breuk). De
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bodem verspringt daar ongeveer 15 meter, waarbij het hoger gelegen deel
aan de zuidkant is terug te vinden.
- Erosie en afzetting
Naast de beweging van de bodem zelf is er de verplaatsing van
bodemdeeltjes. Op de ene plaats worden de bodem afgebroken (erosie)
en op de andere plaats worden bodemlagen gevormd (afzetting). De
transporteurs van bodemdeeltjes zijn met name water en wind.
Als de bodem stijgt begint de erosie. Water voert materiaal af naar lagere
delen. Dit gebeurt op kleine schaal van helling naar dalbodem, maar ook
op grotere schaal wordt materiaal door rivieren naar zee afgevoerd.

Het grove materiaal, grind, wordt minder ver mee gevoerd dan fijn
materiaal. Bij overstroming van de rivier wordt onderweg naar zee
(eventueel tijdelijk) materiaal afgezet in het overstroomde gebied.
Bodemstijging gaat dus in zijn algemeenheid gepaard met verdwijnen van
bodemlagen. Als de bodem daalt en met name als die beneden zeeniveau
komt te liggen wordt materiaal afgezet en ontstaan dus bodemlagen.
Ook wind verplaatst materiaal. Daar waar geen begroeiing is, zoals in een
woestijn en aan het strand, kan de wind materiaal verplaatsen zoals zand
en stof. Zoals bij water wordt ook hierbij grof materiaal minder ver
verplaatst dan fijn materiaal. Zo worden wij nu soms geconfronteerd met
stof uit de Sahara.
Bodemlagen kunnen niet alleen ontstaan door materiaal dat door water of
wind van elders is aangevoerd, maar ook door opeenhoping van resten
van planten en dieren (bijvoorbeeld steenkool en mergel).
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Tot slot
In de volgende editie van D’n Haamsjeut wordt aangeven welke
bodemlagen in Waterval aanwezig zijn als gevolg van genoemde
geologische processen. Ook het ontstaan van het reliëf en de bronnen
komt dan aan de orde.
Wim Derks en André Ament
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MIENE KWALLEF aflevering 7 - herfst 2014
We moeten vooral maar niet zeuren over het weer. De statistieken
zijn nog in de maak; eigenlijk weten we het wel. Het voorjaar was
veel te droog en veel te vroeg al te warm en de zomer heeft ons naast
een te gering aantal zomerse dagen veel te veel regen gebracht.
Maar enkele keren hebben we zonder trui of verwarming buiten op
het terras kunnen zitten? Nee we moeten maar niet zeuren. We
moeten bovenal zoeken naar een manier om er mee om te gaan. Bij
het tuinieren is het nodig, net zoals een boer dat doet, het weer goed
in de gaten te houden. Dan ga je versneld of vertraagd met het een
en ander om. Soms moet je de gewassen beschermen, vast-binden
of mogelijk al wat eerder oogsten. In het ergste geval moet de oogst
worden afgeschreven en zal de boel worden opgeruimd. Dan is er
veel werk verricht, kosten gemaakt en jammer zonder of maar met
een pover resultaat. Ja, als tuinier moet je dat kunnen verdragen.
Niet bij de pakken neerzitten. Je moet ervan willen leren, conclusies
trekken en voor volgend jaar je strategie aanpassen. Zo blijf je met
de natuur bezig. De grillen van de natuur zullen blijven. We kunnen
het er nooit van winnen. Vechten is verspilde energie. Er is eerder
sprake van een spel tussen ons en de natuur. En als er dan een
goede oogst is, dan mag je met recht trots zijn.
Fytoftora
Met veel enthousiasme hebben we in de kwallef van Vliek op een van de
percelen in totaal 6 soorten aardappelen gepoot. De ontwikkeling was
prima. Alles zag er goed uit. We hadden de eerste aardappelen al begin
juni geoogst. Oogsten is eigenlijk niet het juiste woord. We rooiden telkens
enkele aardappelstruiken om er thuis van te snoepen. Immers jonge
nieuwe aardappelen zijn een
lekkernij. Ons eerste
aardappelen waren van het
ras “Annabelle”. Een mooi
glad en ovaal roomwit
aardappeltje. Ik kweek in
miene kwallef al jaren dit ras.
Het is heel vroeg te oogsten
en goed bewaarbaar. Van
vorig jaar hadden we
voldoende tot in januari. En
wat opviel was dat als de
aardappelen niet worden
geschild en niet worden doorgesneden, dan blijft de aardappel nog heel
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lang een lekkere smaak houden.
En toen gebeurde er iets heel vervelends. Er werd fytoftora
geconstateerd. Bij het ras “Ratte” was in werkelijk één dag deze
gevreesde aardappelziekte ingeslagen. Zaterdags nog niet te zien en
zondags was er een vlek van meer dan een vierkante meter. Blijkbaar zijn
de Ratte bijzonder kwetsbaar voor deze schimmelbesmetting. En de
weersomstandigheden waren ernaar, voor de schimmel gunstig dus. Veel
warmte, hoge luchtvochtigheid en genoeg regen. Ik had dit nog niet
meegemaakt en bepaald niet verwacht. Een schoon perceel, al jaren niet
meer gebruikt voor het telen van aardappelen. De pootaardappelen waren
afkomstig van erkende telers. Hoe kan dit? Fytoftora is een schimmel die
zich door de lucht verplaatst. Het kan wel 10 km per dag met de wind
mee. Je krijgt het dus letterlijk cadeau, je kunt het niet weren.
Aardappeltelers, de boeren dus, besproeien het gewas preventief en zeer
regelmatig tot wel 15 keer per jaar. Wij willen ecologisch tuinieren, dus
niet sproeien.
Wat gedaan? Direct hebben we de planten met zichtbare ziektevlekken
gerooid. De ziekte bleef echter uitbreiden en tenslotte hebben we het loof
van het hele aardappelveldje moeten verwijderen. De aardappelen
kunnen dan nog even in de grond blijven om af te rijpen, maar ze groeien
dan niet meer. Zelfs de tomaten werden besmet en hoewel we zichtbare
zieke bladeren en vruchten regelmatig verwijderden, moeten we helaas
stellen dat de oogst verloren is. De planten zijn dan ook vroegtijdig
verwijderd.
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Voor volgend jaar heb ik wel al een plannetje. De aardappelen worden
verder uit elkaar gepoot, 90 cm en in de rij mogen ze wat dichter op elkaar
zeg 25 cm. De aardappelen zullen we flink “hogen”. Zodoende zal het
bladloof makkelijker droog blijven. De wind kan zelfs enigszins door de
geultjes waaien. En nog belangrijker, we zullen de aardappelrassen er op
selecteren. We hadden al Annabelle, Raja en Sarpo Mira. Deze zijn beter
resistent tegen aardappelziekte. Deze hebben we nog kunnen oogsten,
maar met duidelijk minder opbrengst. Ook zullen we zo vroeg mogelijk
gaan poten. Dan groeien de aardappels eerder en als de schimmel weer
onverhoopt toeslaat, dan is er al enige opbrengst. Wat al uitstekend is, is
dat we wisselteelt toepassen. De besmetting zit nu wel in het perceel,
maar niet in de totale kwallef. In 2 tot 3 jaar verdwijnt de schimmel uit de
grond. Overigens, evangelie is dat aardappelloof (ziek of niet) altijd
verwijderd wordt. Wij hebben dus ook een groene bak.
Voor tomaten is er slecht één remedie. Tomaten moeten onder een
afdakje. Zij verdragen geen (regen)water op het blad en mogen dus
uitsluitend aan de voet water krijgen. Dat vergt straks enige afspraken,
want ze moeten wel elke dag water krijgen. Overigens onderzoek in de
andere kwalleven bracht goed nieuws, In miene kwallef en ook in de
kwallef van de mam was er gelukkig geen fytoftora te vinden. Ook Peter
had er in zijn kwallef aan Hekstraat geen last van.
Venkel
Nu even iets heel
anders en wel zo
lekker. Graag wil ik
hier een van mijn
favoriete groenten
presenteren. Dat is
venkel. Deze groente
is super eenvoudig te
telen en is verrukkelijk, als je van een
anijssmaakje houdt.
De knol wordt als
groente gebruikt en
de zaden als kruid en
voor thee. Venkelzaad wordt geroemd om geneeskrachtige werking bij
darm en menstruatieproblemen. Ik ga voor de knol als groente. Vanaf mei
zijn de plantjes te koop. Om de 4 weken plant ik steeds 10 tot 15 stuks.
Dat doe ik normaal tot einde juni, dan heb ik zeker in 3 partijen te oogsten.
In de zomer (droog en warm) schieten ze graag door, behalve dit jaar. De
plantjes hebben graag regelmatig water. Dit seizoen ben ik blijven
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doorplanten. De plantjes gaan altijd “aan”, nooit uitval. Ze hebben geen
last van ziektes of insecten. En als de knol groot genoeg is dan gaan ze
mee naar de keuken. Overigens als er al een knol doorschiet, dan is deze
nog altijd goed voor de evenzeer lekkere venkelsoep, mits jong genoeg
geoogst.
Hierbij een recept voor een verrukkelijke venkelschotel.
Per persoon ½ venkelknol.
- Knol schoonmaken en in 4 kwarten snijden. Bewaar het hele fijne groene
pluimpje voor de opmaak straks.
- Kook de venkel in ongeveer 10 tot 15 minuten. De venkel mag niet te
gaar zijn, niet uiteen vallen.
- In de tussentijd neem je een ovenschotel, alvast met margarine invetten.
Neem een tomaat en enkele champignons. Snij deze in stukken. Leg dit
alles samen met de venkel in de ovenschotel, er mag best wat kookvocht
bij.
- Strooi over de schotel een dun laagje kaas gemengd met paneermeel.
- Zet de schaal in de oven (hete lucht 180 °) tot korstje bruin kleurt.
- Op tafel de fijn geknipte groene pluisjes er over strooien.
Smullen. Ideaal te serveren bij een hammetje uit de oven en een lekker
glaasje Beaujolais.
De foto toont de schaal
voor dat deze de oven
ingaat.
Bezoek aan een andere
kwallef
In mijn tocht langs andere
kwalleve in het dorp ging ik
deze keer op bezoek bij
Jeu van de Coelen. Van
hem kregen we heel veel
en verschillende tomatenplantjes voor de kwallef
van Vliek. Hij kweekt deze
voor in zijn serre achter het
huis. Bij het ophalen van
deze plantjes bedacht ik
hier nog eens terug te
komen. Achter zijn woning
aan de Past.
Halmannstraat is zeker
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geen kwallef te verwachten. Waar anderen een gazon hebben heeft Jeu
een ruime en goed verzorgde kwallef. Rondom een pad en langs de rand
staan zijn meerdere soorten tomatenplanten te pronken. De oogst is ruim
en samen met zijn vrouw wordt er onder andere tomatensap van gemaakt.
Dat wordt ingedikt en in de diepvries bewaard. Ze komen de winter door
met vooral regelmatig tomatensoep en tomatensaus voor bij de macaroni.
In het perceel stonden eerst enkele rijen aardappelen en erwten. Die zijn
nu al geoogst, de uien ook. Nu staat er prei, wortelen en bonen. Ik zag er
ook een nieuw rijtje dikke bonen staan. Jeu vertelde dat deze nog midden
juli kunnen worden gezaaid voor het najaar. Goed om eens te proberen.
Achter in de kwallef staat een Oostenrijks hutje. Dit ligt enigszins verstopt
onder de vele kleurige Fuchsia’s. Het is puur genieten. Alle complimenten
voor Jeu; hij blijft er nuchter onder.
Voorlopig heb ik nog wat Ulestratense kwalleven te bezoeken, we blijven
dus nog maar wat schrijven.
Groe(n)ten, Henk Urlings
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Wie durft er mee te gaan wandelen in het donker?
Op zaterdag 25 oktober
2014 wordt er in de
gemeente Meerssen voor de
tiende keer meegedaan aan
de “Nacht van de Nacht”.
Dit is een jaarlijks nationaal
evenement dat
georganiseerd wordt door de
Natuur- en Milieufederaties
met als doel om aandacht te
vragen voor de gevolgen van
verlichting in het donker. Nederland is een van de meest verlichte landen
ter wereld. Jaarlijks worden er miljoenen euro’s verspild door onefficiënte
verlichting. Armaturen waarbij de lichtstroom ook naar boven schijnt
veroorzaken veel verstoringen voor mens en dier. Andere vormen van
lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting,
sierverlichting, onnodige huis- en tuinverlichting. skybeamers en
reclameverlichting. Gemeenten kunnen ook veel doen aan het soort
verlichting en de hoeveelheid verlichting. Meerssen dooft het licht bij het
gemeentehuis tijdens de Nacht van de Nacht. Er kan veel licht gedoofd
worden in die nacht. Wie doet er nog meer mee?
Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en
planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net
als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Het
teveel aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een
heel ecosysteem ontwrichten.
We willen u tijdens een wandeling laten ervaren wat lichtvervuiling is en
wat duisternis is. Wandelen in het donker is heel bijzonder en mooi,
misschien horen we wel uilen of ontdekken we vleermuizen
De vereniging Galileo, die zich bezighoudt met weer- en sterrenkunde zal
onderweg hun indrukwekkende, computergestuurde telescopen opstellen
en ons de magische sterrenhemel laten zien. Daarvoor zoeken we een
donkere plek. Want ook door lichtvervuiling kunnen we minder genieten
van de sterren. Er is op deze avond geen maan te zien maar daardoor
zien we bij helder weer juist veel sterren. We starten om 19.30 uur midden
op de Markt in Meerssen en zijn ruim 2 uur later terug. Dit is een
gezamenlijke activiteit van IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en
Milieudefensie Meerssen. Onderweg is er aandacht voor diverse vormen
van lichtverontreiniging. Ook als u geen lid bent van bovengenoemde
organisaties kunt u gratis deelnemen. En kinderen zijn bijzonder welkom.
Informatie: 043 3643740, aanmelding is niet nodig.
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QUIZ MET STREEKNAMEN VAN VOGELS
Welke vogel is dat?
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 Zomer-Haamsjeut 2014:

1.Zwarte liester
2.Tuinkroeperke
3.Fauvetje
4.Goudliester
5.Bloodvink
6.Kweker
7.Wèl doef
8.Tjakker
9. Ieshop
10. Hèggetaatsj

Merel
Winterkoning
Zwartkop
Wielewaal; ook Koperwiek
Goudvink
Keep
Houtduif
Kramsvogel
IJsvogel
Heggemus

Hier volgen 10 nieuwe namen. Schakel de hulp in van jong en oud.
1.Zeeraaf
2.Hagelzakje
3.Naaimachientje
4.Satijnduiker
5.Geelvink
6.Zomerroodborst
7.Scheer
8.Paljas
9.Blauw duifje
10.Vliegende diamant

Wederom, succes toegewenst.
Jos Smeets
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ACTIVITEITEN - Tweede halfjaar 2014 en begin 2015
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
Woensdag 4 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 van 11.00 tot
17.00 uur (Jo Frenken 043 364 4975). Daarbij ook korte excursies (Fred
Erkenbosch 043 364 4647)
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
Zaterdag 25 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van IVNUlestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) Els en Wim Derks (0433643740). Vertrek: 19.30 uur Markt Meerssen
Woensdag 5 november: Thema-avond over Maasgrind door Lei
Nelissen; leiding Wim Ghijsen (043 364 4976). 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)
2015
Woensdag 7 januari: Nog invullen Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal
Onder D’n Huppel
Woensdag 28 januari: Algemene ledenvergadering. Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Woensdag 4 februari: Thema-avond over Natuurgebied Biesenberg en
Ecoduct en omgeving door Fred Erkenbosch (043 364 4647). Aanvang:
19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
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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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