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VAN DE BESTUURSTAFEL
Dit is mijn laatste bijdrage als voorzitter aan de berichten van de
bestuurstafel. Wellicht is het jullie opgevallen, dat ik de laatste tijd bij
geen van de georganiseerde activiteiten aanwezig was. Dat kwam
onder meer door drukte op mijn werk. Maar ook daarvoor had ik al
een tijdje het gevoel, dat ik de vereniging als voorzitter niet kon
bieden wat zo'n fijne en actieve club verdient, namelijk meer
betrokkenheid, inzet en tijd.
Ik heb dan ook besloten om mij de komende jaarvergadering niet
meer verkiesbaar te stellen als voorzitter. Ik kijk terug op een mooie
tijd met heel fijne, deskundige en betrokken bestuursleden,
coördinatoren en andere behulpzame mensen. Ik wil hen dan ook bij
dezen van harte danken voor hun inzet en spreek de wens uit, dat de
club nog heel veel jaren in goede harmonie zal doorgaan.
In deze Haamsjeut is er wederom een grote verscheidenheid aan
onderwerpen door de diverse schrijvers aangeleverd. Dank daarvoor.
De open dag van de Kwallef is wellicht alweer uit de herinnering
verdwenen, maar ik wil toch nog even memoreren, dat die heel succesvol
was, mede door de geweldige inzet van "onze Kwallefclub". Hulde!
Overigens ziet u verderop in dit blad wat voor lekkers er met
Kwallefproducten geproduceerd kan worden.
Verder kan gemeld worden dat het aantal landelijke IVN-leden de
afgelopen twee jaar goed gegroeid is, een goed teken voor de natuur?
Ook treffen jullie weer interessante artikelen aan over respectievelijk de
waarneming van hazelworm, ree en hemelboom. De tweede
wetenswaardige afleveringen over Geologie van Waterval en de Lelieachtigen kunt u eveneens verderop lezen. Tenslotte wijs ik jullie op het
initiatief van onze webmaster André voor een digitale Nieuwsbrief. Zo zie
je maar weer: de club blijft bij de tijd en is jong van hart. Meld u allen aan!
Rest mij nog IVN-Ulestraten (en zijn leden) een lange, fijne en gelukkige
toekomst toe te wensen en allicht tot bij een van de komende activiteiten.
Huub Servais
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Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op Woensdag 28 januari 2015 om 19.30
uur in ons verenigingslokaal ‘D’n Haamsjeut’.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Opening door de voorzitter.
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op
29 januari 2014. Deze notulen staan vermeld in de lenteHaamsjeut 2014 (blz. 6, 7 en 8).
Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden dient Wim Ghijsen zijn plaats in het
bestuur ter beschikking te stellen. Hij stelt zich herkiesbaar. Verder
treedt af de voorzitter Huub Servais en bestuurslid Fred Erkenbosch.
Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten ter
verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door tenminste 5
IVN - leden en een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde
kandidaat voorhanden is.
Presentatie van het jaarverslag 2014 door de voorzitter.
Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
coördinatoren.
Financieel verslag 2014.
Het financieel verslag wordt door de penningmeester geprojecteerd
en nader toegelicht. Degenen die een schriftelijk exemplaar van het
verslag willen hebben kunnen dit via de penningmeester verkrijgen.
Vaststelling contributie voor het jaar 2016.
Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw
kascontrolecommissielid.
Zittende leden zijn: Lies Kleintjens, Els Carboex en René Derhaag.
Aftredend volgens rooster is Els Carboex.
Mededelingen van algemene aard.
Huldiging van de jubilarissen.
Rondvraag.
Einde officiële gedeelte met een gratis tombola.

Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ulestraten, december 2014
Namens het bestuur,
Wim Ghijsen
Secretaris
email: ivn.ulestraten@gmail.com
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Wat deed IVN-Ulestraten nog extra in het afgelopen
kwartaal?
Behalve de gebruikelijke activiteiten die IVN-Ulestraten normaliter
uitvoert hebben we nog een aantal extra zaken gerealiseerd:
►Gemeente Meerssen geadviseerd m.b.t. mogelijk aanwezige zeldzame
Flora en Fauna bij de aan te leggen overstortbuffer aan de Slingerberg te
Geulle.
►Gemeente Meerssen geadviseerd m.b.t. bomenkap bij het verwijderen
en opnieuw aanbrengen van een vangrail bij de bocht in de
Watervalderweg.
►Gemeente Meerssen geïnformeerd over de bij IVN-Ulestraten bekende
bewoonde dassenburchten in het kader van de Nationale Database van
Flora en Fauna.
►Bosgroep Zuid Nederland geadviseerd m.b.t. mogelijk verstoren van
dassenhol i.v.m. de kap van de beukenallee op landgoed Biesenberg. Een
verklaring afgegeven van afwezigheid dassenburcht.
►Gemeente Meerssen geïnformeerd over de te nemen maatregelen bij
de opschoning van de poel op natuurgebied de Biesenberg.
►Voorlichtingsavond georganiseerd n.a.v. wateroverlast op 3 augustus jl.
Knelpunten geïnventariseerd en oplossingsrichting aangegeven bij het
waterschap Roer en Overmaas en gemeente Meerssen.
Wim Ghijsen, secretaris

6

OPEN DAG IN DE KWALLEF VAN VLIEK
Op de stralende 14 september 2014 was het dan eindelijk zo ver: de
eerste Open Dag van onze Kwallef. Er moest vooraf van alles
georganiseerd worden om goed voor de dag te komen, te beginnen
bij een grote beurt voor de tuin zelf. Bloemen opbinden, onkruid
wieden, gras maaien, hagen scheren, kortom de tuin moest er
piekfijn bijliggen. Er werden naambordjes gemaakt voor de diverse
gewassen en perceelstukjes om de bezoeker wegwijs te maken wat
we allemaal verbouwen en op welk perceel.

Daarna moest de dag verder worden ingedeeld want we wilden toch wel
iets meer bieden dan alleen een kwallefgebeuren; onze tuin dient ook
voor educatie en cultuurhistorie in de brede zin van het woord. De
stadsdichters Marjo en Jo van Es werden uitgenodigd om hun lofzang
over kwallef, Ulestraten en Limburg ten gehore te brengen, hetgeen, zoals
later bleek, zeer werd gewaardeerd door de bezoekers. Ook werd de
Kuutekapel gevraagd om het geheel muzikaal op te luisteren. Dit leidde
op de Open Dag tot een speciale sfeer van feest en
gemeenschapsgevoel.
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Ook voor de inwendige mens hadden diverse kwallefleden zich flink
ingespannen; plukverse salades en ingemaakte rode bietjes werden
goedkeurend verorberd. De bezoekers konden ook nog deelnemen aan
een wandeling door het landgoed, voor veel deelnemers een echte
openbaring; zoveel mooie natuur en dat zo dichtbij. Meer dan 200
bezoekers konden we die dag verwelkomen, waaronder twee wethouders
van de gemeente Meerssen. Deze laatsten vonden de Kwallef een
bijzonder initiatief en met name een stimulans voor de saamhorigheid van
de gemeenschap, als educatiemogelijkheid voor de basisschool en het
veilig stellen van een cultuurhistorisch erfgoed. Kortom deze dag was voor
ons, leden van de Kwallef van Vliek, een bewijs dat we op de goede weg
zijn en ook een goede stimulans om zo verder te gaan.
Wim Ghijsen
Kwallefsecretaris

8

Gedicht van Marjo van Es (Waterval),
geschreven naar aanleiding van de Open Dag van de Kwallef bij Vliek

DE KOALEF VAN VLIÈK
hie weurt zich, sjus wie vreuger
in de heng gesjpied en dan aan de gang
grave, zièje, plökke, pitsje
in de vootsjpore van tuinman sjang
prachtig oetzich op 't kesjtièlpark
maak 't werk hie tot e richtig fiès
dit is 'n plaats woa-s te es tuinman
gaer get zjweitdröppele achterliès
zónder kunsmès, zónder sjpuite
weurt hie gewèrk, week nao week
puur natuur were heerlike fruitsoorte
erappele en greunte mèt leefde gekweek
sómmige greuntes kinne veer noe weer
in de loup van d'n tied woorte ze vergete
pastinake, ièwigmoos, sjelk, wae wèt 't nog
dat die vreuger thoes woorte gegete
ecologisch tuiniere, zoa hèt dit allewiel
toen waor de koalef get veur d'n eenvoudige man
aw boerewiesheid en gezónd versjtand
dao plökde men vreuger de vröchte van
kinger lièrde euver de natuur toen van allein
plökke en zeumere waore ze allemaol gewind
noe kinne sjoalkinger in deze koalef kómme kieke
en lière wie alles greuje en bleuje kint
wat vreuger normaal waor, is noe apaart
cultureel erfgood, dat is woa ze noe euver praote
meh veur ós blief 't toch ummer gans gewoon
de koalef van vlièk in ós eige ulesjtraote
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Natuurcursus IVN-Ulestraten voorjaar 2015
IVN-Ulestraten organiseert in het voorjaar van 2015 een
laagdrempelige cursus over de natuur en het landschap. De cursus
bestaat uit 2 binnenlessen voor algemene informatie en 6
buitenlessen in de vorm van excursies. Het accent van de cursus ligt
vooral op het beleven van de natuur en het landschap in de praktijk,
voorkennis is daarom niet noodzakelijk.
De binnenlessen zijn op woensdagavond 25 maart en 29 april van 19.30
uur tot 21.30 uur.
De excursies zijn op zaterdagmorgen op 28 maart, 11 april, 25 april, 9
mei, 23 mei en 13 juni van 9.30 uur tot circa 12.00 uur.
De 6 excursies hebben als thema respectievelijk: landschap, zoogdieren,
historie en natuur van landgoed Vliek, vogels, Grensmaas (rivierenpark)
en biologisch tuinieren.
Deelnamekosten zijn: € 25 voor IVN-leden en IVN-donateurs, € 30 voor
niet-leden/donateurs.
Aanmelden via ivn.ulestraten@gmail.com of via tel 043-364 49 76

Dweis door de moostem-sop
Via een trouwe Haamsjeut–lezer uit Geulle kreeg ik het volgende recept
voor een gezonde, laag calorische soep met veel ingrediënten uit eigen
tuin, vandaar de naam. Vertaald in het Ulestratens krijgt dit recept
uiteraard de naam:
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Dweersch door de Kwallef-sop
Dit recept is voor 2½ liter (8 borden) soep.
De totale voedingswaarde is circa 840 kcal of 105 kcal per bord.
Benodigdheden:
1 eetlepel zonnebloem olie
1 dikke ui
1 teentje knoflook
1 à 2 blokjes runderbouillon
1 potje (glas) runderbouillon (350 ml)
1 pakje (330 ml) Tomato Frito (Heinz)
2 aardappelen
3 stengels bleekselderij
1 potje witte- of kidneybonen
1 pastinaak
½ pakje gemengde soepgroente (koeling)
¾ liter water
2 laurierblaadjes
2 kruidnagels
3 à 4 takjes tijm
1 theelepel cajunkruiden
Bereiding
Snipper de knoflook en de ui (in niet te kleine stukken) en bak deze even
aan in de olie. Voeg daarna de Tomato Frito, de runderbouillon en circa
driekwart liter water toe. Snij de aardappelen en pastinaak in stukjes
(grote dobbelstenen) en de bleekselderij in schijfjes van een halve
centimeter. Breng deze groenten samen met de blokjes runderbouillon en
de kruiden aan de kook. Laat de soep ongeveer 12 tot 15 minuten op een
laag vuur koken. Voeg de laatste 5 minuten de bonen en soepgroenten
toe. Af en toe even roeren.
Opmerking
Voor deze soep kunnen veel groenten (bonen erwten, wortelen, selderij
en prei) uit de kwallef worden gebruikt. Ook voor het op smaak brengen
van de soep kunnen de kruiden worden aangevuld met basilicum,
oregano en lavas (maggiplant).
Tip
Indien een van de runderbouillonblokjes wordt vervangen door een kerrie
wok blokje (Asia green) krijgt de soep een Aziatische smaak.
Wim Ghijsen (met dank aan de lezer uit Geulle)
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NIEUWSBRIEF PER E-MAIL
De moderne techniek maakt het steeds meer mogelijk om
rechtstreeks te communiceren tussen bestuur en de leden.
Momenteel hebben we een keer in het jaar een jaarvergadering,
waarin we alle zaken bespreken die belangrijk zijn voor de toekomst
van de vereniging. Maandelijks hebben we onze bijeenkomsten,
waarin meestal ook mededelingen worden gedaan over activiteiten
op de korte termijn. We hebben de website, waarop u informatie kunt
vinden over de vereniging, de activiteiten gedurende het jaar en (van
af 2000) alle Haamsjeuten etc.
Toch hebben we nog niet alle mogelijkheden ten volle benut. Wij zouden
graag de mogelijkheid onderzoeken of er behoefte bestaat aan een
nieuwsbrief, die op geregelde tijden naar de leden zou kunnen worden
gestuurd per email. Mededelingen die we in een dergelijke nieuwsbrief
zouden kunnen opnemen zijn bijvoorbeeld:
-herinneringen voor de eerst volgende activiteit, met wellicht nog extra
informatie over de betreffende activiteit.
-correcties op zaken die op korte termijn spelen (verandering van plaats of
tijd).
-het rondsturen van de pdf van de nieuwste Haamsjeut, zodat die op het
scherm in kleur te bewonderen is.
-extra mededelingen van het bestuur.
-informatie over ingelaste activiteiten.
-doorsturen van landelijke, provinciale of gemeentelijke informatie die bij
het IVN-Ulestraten electronisch binnenkomt en die voor leden belangrijk
zou kunnen zijn.
De frequentie van een dergelijke nieuwsbrief zou 1 keer per maand
kunnen zijn (vooraankondiging van activiteiten), maar tussentijds zouden
er zich ook ontwikkelingen kunnen voordoen, die voor de leden belangrijk
zijn.
Indien u belangstelling hebt voor een dergelijke electronische nieuwsbrief
en daadwerkelijk beschikt over de mogelijkheid om e-mail te ontvangen,
dan vragen we u om uw e-mail adres op te geven. U kunt zich natuurlijk
op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief, mocht de
electronische brief toch niet aan uw verwachtingen voldoen. Wij (het
bestuur van IVN-Ulestraten) zullen de e-mailadressen alleen intern
gebruiken in het kader van deze nieuwsbrief. U zult dus geen
advertenties, ongewenste informatie, spam etc. in uw computer
ontvangen. Wij zullen de adressen zonder toestemming ook niet
beschikbaar stellen aan derden.
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Mocht u belangstelling zijn gewekt, dan kunt u zich aanmelden voor de
nieuwsbrief door een berichtje te sturen naar ivn.ulestraten@gmail.com
onder vermelding “aanmelding nieuwsbrief”.
Indien er voldoende belangstelling bestaat voor dit initiatief dan proberen
we deze nieuwsbrief zo snel mogelijk op de rails te zetten.
Uw webmaster, André Ament
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HAZELWORMEN: ‘Dao kènste de vèrkes mèt sjtruije’
De titel van dit verhaal is natuurlijk een beetje badinerend,
ondeugend zal ik maar zeggen. Hazelwormen hebben niets met
varkens en voelen zich helemaal ongelukkig in een kaal door varkens
omgeploegd poelenlandschap. Ik heb de titel gekozen vanwege het
grote aantal hazelwormen dat ik dit jaar in onze bomentuin gezien
heb. Met als directe aanleiding: het geweldig informatieve artikel dat
Els Derks in de D’n Haamsjeut van september 2014 geschreven heeft
over de hazelworm (Anguis fragilis). Met één artikel weet ik nu van
wanten als over dit diertje gepraat of geschreven wordt.

Wat nu het arboretum is was tot begin jaren zeventig een weiland. Het
gras kon er in het voorjaar lange tijd welig groeien. Pas vanaf eind
mei/begin juni vond mijn agrarische oom het weiland geschikt om er
enkele runderen te laten grazen. Die bleven dan tot einde (gras)seizoen.
Als wij in de loop van de zomer naar ons weiland gingen om fruit te
plukken of te recreëren, dan lagen die beesten meestal in het hoog
gedeelte van het weiland. Van de steil naar beneden en weer omhoog
lopende helling waren die dieren niet ‘kapot’ (of misschien juist wel!). De
komst van de runderen had één voordeel. Door het grazen kwamen open
plekken in het dikke, bijna viltige grastapijt. Op die plekken kon je wel
eens een hazelworm ontdekken, hazelwormen die in al die decennia
daarna hun territorium behouden hebben.
Vanaf 1970 wordt het weiland niet meer begraasd en daar was ik blij mee.
Ik dacht: nu de hazelwormen niet meer gestoord worden door al dat grasgekroei kunnen ze zich ongeremd vermenigvuldigen en zich veel meer
vertonen. Niet dus. De dikke graslaag in de hellingen werd alleen maar
14

dikker, viltiger, bijna ondoordringbaar. De hazelwormen verdwenen
letterlijk uit het zicht. Pas vanaf de aanleg van wandelpaden , bestrooid
met boomschors, verschijnen ze weer op het toneel. De combinatie van
wandelpad, boomschors en daarop schijnende zon blijkt een door
hazelwormen hogelijk gewaardeerde pauzeplek te zijn. De diertjes liggen
er behaaglijk gekronkeld, de in de houtsnippers opgeslagen warmte tot
zich nemend. In die omstandigheid geraken zij in een vorm van
afwezigheid en vergeten de gevaren van de stoute buitenwereld. Dat
overkwam een aantal jaren geleden een exemplaar dat door eksters of
Vlaamse gaaien verrast werd in zijn slaap en over de volle lengte van het
hazelwormenlijf lek gepikt werd.
De hazelwormen in de helling van het arboretum zijn dus van alle tijden.
Een enkele keer met fatale afloop. Wat is het geval? Behalve de
bomentuin ligt er in de helling achter het huis ook nog een stuk weiland.
Jarenlang heb ik het gras op ouderwetse wijze met de zeis gemaaid en
gehooid. Was wel een heel werk maar ook weer erg dankbaar. Want, zo
kreeg ik ’s winters altijd te horen van mijn schoonzus Leentje als de
schapen het door mij gehooide gras eenmaal gegeten hadden dan wilden
zij daarna géén ander hooi meer. Dáárvoor was het vaak tot driemaal met
de hand gehooide gras veel te lekker. Maar dat werk had ook zijn risico’s.
Zo is het mij één maal overkomen dat ik ene Anguis fragilis bij het maaien
wel al te fragiel gemaakt heb.
Ik schakel nu over naar de hazelwormentoestand anno 2014. Ze blijken
dit jaar in alle hoeken van de grote tuin aanwezig. Soms verscholen onder
een hoop gras of een bos takken, even daar opgeslagen om later af te
voeren.
Zoals ook Els Derks beschrijft: de dieren willen overal wel onder kruipen,
als het er maar vochtig en klam is (oude pannen, een hoop stenen, een
plank, een oude balk of noem maar op). We hebben het dan over het
leven van de hazelworm in het verborgene. Treedt hij echter op in het
openbaar dan heeft hij een voorkeur voor een door de zon beschenen
plek; een ondergrond van aarde is goed maar warm wordend spul zoals
hooi of houtsnippers verhogen de feestvreugde. Enkele maanden geleden
constateerde ik dat de composthoop ook erg in trek is De composthoop is
de plek waar allerlei groenmateriaal terecht komt om geleidelijk aan te
composteren. De bovenkant van de composthoop bestaat vaak uit droog,
verdord materiaal dat geleidelijk aan via gistingsprocessen tot compost
omgevormd wordt. Toen ik afgelopen zomer wat verdord spul op de hoop
wilde gooien moest ik acuut pas op de plaats maken. Want midden op de
hoop lag in een gevoel van zalige verrukking een stevige goudslang te
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zonnen met warmte vanuit de (gistende) hoop én de zon. Lekkerder kan ik
het niet maken!
Na al die waarnemingen mogen de hazelwormen voor mij nu wel
ondergronds. Zij hebben ons veel kijkplezier gegund. En na het weekend
van 19 oktober met temperaturen tot 23 graden mogen zij niet klagen dat
het seizoen voorbij is. Doen wij ook niet.

Paul Notten
Reacties naar paulnotten@hetnet.nl
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LELIEACHTIGEN - Deel II Cultuurgewassen
Hier volgt tweede deel over de lelieachtigen in ons land en dit keer
gaat het over de belangrijkste cultuurgewassen. Daarmee bedoel ik
deze keer niet de gekweekte bloemen en andere sierplanten, maar de
'eetbare' lelieachtigen. Want dat zijn niet de minsten onder de
planten die bij ons op tafel komen: uien, prei, knoflook, bieslook en
dan nog een aantal varianten en kruisingen allemaal uit de familie
look, een hele oude, vertrouwde familie.

De familie look
Als ik informatie zoek voor een artikel over een cultuurgewas is meestal al
heel snel duidelijk of het een echt oud cultuurgewas is. Meestal staat er
dat bijvoorbeeld op Wikipedia natuurlijk gewoon bij, maar als ik daarna
dan op verschillende sites bekijk hoe de zaak in elkaar zit blijkt vaak dat er
een forse verwarring is als het een echt oud gewas is. Waar komt de
oorspronkelijke wilde plant vandaan, wat zijn gekweekte varianten, wat
zijn de kruisingen en vooral welke wetenschappelijke naam hoort nou
eigenlijk bij welke plant? Overigens hebben wij mensen de familie look al
heel lang in cultuur: men schat dat wij al zo'n 7000 jaar uien en knoflook
verbouwen.
Dan de namen. De ui, prei, knoflook en bieslook horen alle vier bij de look
familie en de wetenschappelijke naam begint steeds met Allium. Maar
eigenlijk is de titel van dit artikel achterhaald, want de familie look wordt
tegenwoordig gerekend tot de Asparagales en niet meer tot de Liliales
zoals ik in het eerste deel al meldde. Maar als je het gewoon over de
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planten hebt, is dat niet zo belangrijk. Storend is wel dat de namen van
bepaalde soorten blijkbaar moesten worden aangepast. Wetenschappelijk
ongetwijfeld correct en ze moeten er natuurlijk mee doorgaan, maar het
blijft storend omdat ook de oude namen nog worden gebruikt. Trouwens in
de huis-, tuin- en keukennamen is verwarring even groot: look (of het
Engelse 'leek') kan op ui, knoflook of prei slaan.
De planten: de ui eerst
Ik begin bij de ui: Allium cepa. De ui stamt vermoedelijk uit Afghanistan of
omgeving en is daar dus al zo'n 7000 jaar in cultuur. En je mag dus
aannemen dat de ui daar al vele duizenden jaren eerder werd gegeten
door de jagers en verzamelaars. In ieder geval kan men nu niet meer
achterhalen welke wilde plant nu eigenlijk de stamvader is van Allium
cepa, onze gekweekte ui.
Onze ui vormt een bol net als
een tulp of een amaryllis. De
bol bestaat uit de bolschijf,
botanisch gezien de stengel
en bij de ui het centrale punt.
Van hieruit groeien de wortels
naar beneden en naar boven
de zogenaamde rokken,
botanisch gezien bladeren, die
de plant vult met
reservevoedsel. Als de
omstandigheden gunstig zijn,
in het voorjaar bij voorkeur, gebruikt de plant het reservevoedsel om snel
nieuwe bollen te vormen vanuit de bolschijf en om bladeren en bloemen
naar het daglicht sturen. In de (liefst droge) winter 'slaapt' de bol goed
verpakt onder de grond. Bollen vormen is typisch iets voor
eenzaadlobbige planten. Tweezaadlobbige planten slaan natuurlijk ook
ondergronds reservevoedsel op, maar die doen dat in knollen of
wortelstokken. Een paar klaverzuring soorten schijnen de enige
tweezaadlobbigen te zijn die echte bolletjes maken met rokken etc.
Sommige zien er niet uit als mini-uitjes, maar het zijn toch echt bolletjes.
Naast de vegetatieve nieuwe bolletjes, bloeit de ui met vruchtbare
bloemen en vormt dus ook zaad. Broedknolletjes vormen tussen de
bloemen is bij gewone uien ongebruikelijk. Maar er bestaat een kruising
van de gewone ui met de stengelui Allium fistulosum die geen vruchtbaar
zaad vormt, maar wel broedknolletjes in het bloeischerm. Deze kleine
uitjes groeien zelfs uit tot echte kleine uitjes terwijl ze nog boven aan de
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stengel hangen! Een (zeldzame) gekweekte Nederlandse variant van
deze uiensoort heet Sint Jans-ui.
De ui doet dus zijn best om voedsel op te slaan in een goed bewaarbare
vorm. De ui verpakt alles nog eens in een aantal papierachtige vliezen, de
uitgedroogde bruine velletjes aan de buitenkant en de bijna doorzichtige
binnenin. Dat doen overigens niet alle bolvormers, de lelie bijvoorbeeld
laat die vliezen weg. Maar hier ligt dus een kant en klaar pakketje voedsel
te wachten op de lente of op een rover natuurlijk. Voor die rover heeft de
ui dan nog een verrassing: traangas. Het traangas ligt niet als zodanig in
de ui. Twee losse componenten liggen in de cellen en pas als die cellen
beschadigd worden, ontstaat het traangas. Voor honden en katten zijn
rauwe uien trouwens giftig, maar dat lijken me van huis uit geen echte
uien-eters. En de mensen, die trokken zich niets aan van het traangas en
die scherpe smaak vonden ze wel lekker. Rare beesten, die mensen.
Knoflook
Knoflook (Allium sativum)
geldt als het prototype van de
look familie, niet de ui dus. De
bovengrondse delen van ui en
knoflook zijn niet essentieel
verschillend, maar de bollen
zien er duidelijk heel anders
uit. Ofschoon botanisch
gezien de verschillen niet zo
groot zijn: de ui laat de rokken voor voedsel opslag helemaal rond lopen
terwijl knoflook er tenen van maakt. Maar bijvoorbeeld de 'papieren'
vliezen hebben ze allebei.
Er bestaan rond het Middellandse Zeegebied minstens tien soorten wilde
knoflook van 10 cm hoog tot zo'n 1,5 meter. Toch wordt aangenomen dat
onze knoflook uit West-China, Kazakstan of daar in de buurt komt en net
als de ui al zo'n 7000 jaar wordt verbouwd. Van de knoflook uit het
Middellandse Zeegebied zijn er zeker een aantal ooit gegeten en
waarschijnlijk ook wel in cultuur gebracht. Waarom men uiteindelijk voor
de uitheemse variant heeft gekozen is niet duidelijk.
Of al die wilde knoflook soorten ook allemaal tenen maken en geen
rokken weet ik niet zeker. Gezien de naam zou je dat denken, maar
nergens vind ik dat expliciet vermeld. Maar dit zou betekenen dat een bol
met rokken dus maar heel weinig voor komt binnen de familie look terwijl
dat bij de bloemenbollen (die nog wel in de Liliales zitten) nou net de
meest gebruikte vorm is.
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De gekweekte knoflook heeft één vreemde gewoonte: de plant bloeit,
maar vormt geen zaad en soms wel broedknolletjes. De broedknolletjes
en de nieuwe tenen die de plant ondergronds vormt, moeten dus de
voortplanting verzorgen! Of de wilde voorvader dat ook al deed, weet men
niet want die is weer onbekend.

Prei
Prei heet officieel Allium ampeloprasum var. porrum, synoniem: Allium
porrum. Prei wordt heel anders gebruikt dan ui en knoflook, maar zowel in
de bloemen als aan de onderkant is duidelijk te zien dat het familie is. Prei
heeft aan de onderkant een kleine verdikking, die herinnert aan de ui. De
kwekers doen overigens hun best om de prei helemaal recht te maken,
maar je kunt je voorstellen dat prei een soort ui is waarvan de rokken
gewoon naar boven doorgroeien. Toch beweren de botanici dat de wilde
prei een knol heeft, ik neem aan dat ze dan een soort teen zoals van
knoflook bedoelen. Prei is inheems in het hele Middellandse Zeegebied
en kiest voor de voortplanting gewoon voor bloemen en zaad.
Prei heeft een paar interessante varianten. Een er van is “elephant garlic”
(letterlijk olifantsknoflook, ik heb er geen Nederlandse naam voor
gevonden). Deze variant maakt reuze knoflookbollen waarvan één teen
even groot is als een normale knoflook bol! De reuk en smaak schijnen
niet helemaal hetzelfde te zijn als van de gewone knoflook maar wel
vergelijkbaar. Ik heb nooit “elephant garlic” gezien; het schijnt in Amerika
en Australië op de markt te zijn.
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Een nauwe variant van prei heet kurrat en wordt al vele, vele eeuwen
verbouwd in Egypte. Van deze variant wordt het blad gegeten net als bij
onze prei, maar kurrat vormt net zo'n grote bol als de “elephant garlic”.
Oost-Azië heeft een eigen 'prei' soort: de stengelui of grove bieslook
(Allium fistulosum var. giganteum). Dit is een bieslookachtige plant die
opgekweekt is tot iets dat op onze prei lijkt.
Bieslook
Bieslook (Allium schoenoprasum) is niet alleen een cultuurgewas; het is
bij ons ook een inheemse wilde plant. Het gevolg is dat moeilijk
vastgesteld kan worden waar inheems eindigt en cultuur begint en
omgekeerd. Bieslook is de enige Allium soort die zowel in Europa, Azië én
Noord-Amerika inheems is.
Bieslook wordt vooral rauw gegeten, meestal worden daarvoor de pijpjes
(de bladeren) in kleine stukjes geknipt en bijvoorbeeld over de sla
gestrooid. Met de bladeren van ui en knoflook kan dat ook, maar bieslook
heeft bij ons culinair de voorkeur. In het Verre Oosten geeft men de
voorkeur aan wat meer knoflook en wordt zgn. Chinese bieslook gebruikt,
officiële naam Allium tuberosum. Albert Heijn heeft een tijd knoflook
bieslook in het assortiment gehad; ik neem aan dat dit deze soort was.
Bieslook bloeit en vormt gewoon
zaad; er worden geen broedknolletjes
gevormd tussen de bloemen.
Ondergronds heeft bieslook een
kleine bol met rokken die ieder jaar
één of meer nieuwe bollen vormt;
geen rare fratsen dus.
Sierteelt van looksoorten
Dat was een klein overzicht van onze
voornaamste wilde en eetbare
looksoorten en hun verwanten. Er zou
natuurlijk nog een derde artikel geschreven kunnen worden over de uien,
look en dergelijke die voor de bloemen worden gekweekt. Maar ik vrees
dat ik daarvoor eerst nog even moed moet verzamelen: de chaos van
namen, varianten en kruisingen is daar nog aanzienlijk groter dan bij de
eetbare soorten. Na een eerste oriëntatie had ik het idee dat er twéé
manieren zijn om tranende ogen te krijgen van uien: de eerste manier
kennen we allemaal, de tweede had ik net ontdekt.
Jan van Dingenen
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KORT BEZOEK
Op dinsdag 9 september zitten Jo Heijnens en ondergetekende samen bij
het keukenraam en kijken uit over het arboretum en aangrenzende
weilanden. Het is een rustige middag, geen directe opdrachten van welke
aard dan ook; dus we kunnen rustig allerlei informatie uitwisselen
onderwijl we onze blik af en toe over het landschap laten gaan. Doet mijn
bezoeker nog beter dan ik want opeens zegt Jo: wat heb je toch achter
die haag zitten? Ik ken het tot bomentuin omgebouwde weiland en
aangrenzende gebied inmiddels aardig goed. Iedere dag is er ergens wel
wat te doen! Ik zeg geruststellend: “niets aan de hand”. De laatste twee
runderen zijn al meer dan veertig jaar geleden vertrokken naar andere
grasweiden. Maar zo af en toe gaat de blik van Jo toch nog naar het
bewuste punt in de haag waar hij iets vermoedt. En ja, opeens is het raak.
Een reetje doet van
achter de haag enkele
stappen achteruit en
komt volop in ons
vizier. Het dier is in een
volkomen ontspannen
pose, totaal niet bewust
van de spiedende ogen
die plotseling vanachter
het raam op hem
gericht zijn. Het reetje
zit in rechte lijn
ongeveer 15 meter van
ons vandaan. Ik snap
het fototoestel en krijg de kans enkele foto’s te maken, minder scherp dan
gehoopt. Maar toch! Door de ‘ambras’ van het fotograferen is het reetje
gealarmeerd en er schielijk tussenuit geknepen. Jo en ik blijven als
tevreden natuurwaarnemers achter. Een dier in de natuur is toch altijd
weer anders dan in het hertenpark in Maastricht!
Overigens, de reeën hebben hun leefgebied duidelijk uitgebreid richting
Moorveld. Daar zullen de ecoducten bij Kasen aan bijgedragen hebben. In
de loop van dit jaar hebben we achter door in de bomentuin al vier of vijf
waarnemingen gedaan. Twee keer zelfs een kleine kudde van drie of vier
reeën die onder in het weiland tegen de andere helling omhoog op hun
gemak lagen te herkauwen. De diepte van het droogdal zorgt voor een
perfecte visuele en auditieve afscherming van eventueel verkeer in het
Bospad (als dat er al komt). De reeën voelen zich er duidelijk op hun
gemak zolang niemand op het erf komt. Die stilte en beschutting in de
diepte van het dal is er duidelijk altijd geweest getuige het paard van
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Noonk Giel, een overleden oom van mij. Hij had in de oorlog 1940/1945
een paard, een Belgische voes. Toen de paarden door de bezetter
gevorderd werden bracht mijn oom het paard naar het weiland in het
diepe droogdal. Onder een brede overhangende houthaag kon het dier
prima overwinteren zonder ontdekt te worden. Na de bevrijding kon Noonk
Giel als een van de weinigen trots zijn paard vanuit het weiland
huiswaarts leiden.
De plek is zo gebleven. Nu bivakkeren er de reeën. Met dit verschil: bij de
eerste menselijke verschijning vluchten zij de andere kant op …. richting
bos.
paulnotten@hetnet.nl.
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Nacht van de Nacht
Voor de tiende keer is er in
Meerssen de Nacht van de
Nacht georganiseerd. Dat is
en landelijke activiteit om
aandacht te vragen voor
lichtverontreiniging.
In onze woonplaats zijn IVNMeerssen, IVN-Ulestraten en
Milieudefensie Meerssen de
initiatiefnemers voor een
wandeling rond dit thema.
De vereniging voor weer- en sterrenkunde Galileo is ook al jaren van de
partij om meer uitleg te geven over alles wat we kunnen waarnemen
boven onze hoofden. In Meerssen op de Markt zijn we zaterdagavond 25
oktober 2014 gestart met 69 personen, waaronder ongeveer 15 kinderen.
We hebben de groep dus moeten splitsen en gelukkig waren er 2 gidsen:
Wim en Els Derks.
Onderweg en achteraf hebben we zeer enthousiaste reacties ontvangen;
men was verbaasd dat er zoveel te vertellen was over de openbare en
tuinverlichting. En waarom donker zo belangrijk is. Galileo had te maken
met bewolking en het had geen zin om hun telescopen op te stellen. Dat
was natuurlijk heel jammer. Ze gaven wel uitleg over de verlichting die het
sterren kijken zo verstoort. En niet te geloven: we ontdekten een larve van
het vuurvliegje die lag te schijnen in de berm. Jammer dat de
lichtproductie stopte toen we hem even in onze hand hadden: ook dieren
ervaren stress natuurlijk.
Er waren vooral "vreemde" gezichten zelfs uit Heerlen, Brunssum,
Landgraaf, Maastricht en Grevenbricht. Direct voor de start miezerde het
nog; verder bewolkt maar droog gebleven. Tussendoor klaarde het even
op en hebben we nog sterren kunnen zien. Bij de groep van Wim liepen
Gerard en Martien van Galileo en die hebben nog uitleg over de sterren
kunnen geven toen het helder geworden was. Er waren zeer
geïnteresseerde kinderen bij.
Al met al een succes en Wim en ik hebben er een goed gevoel aan over
gehouden. Op naar de 11de editie. De vereniging voor weer- en
sterrenkunde Galileo heeft voor volgend jaar hun medewerking al weer
beloofd, waarvoor we erg dankbaar zijn.
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Er zijn enkele punten die we hebben waargenomen en die we met de
Gemeente gaan bespreken. De verlichting bij het bestuurscentrum in
Meerssen was die avond gedoofd. Maar naderhand hebben we vernomen
dat er in de gemeente Eijsden-Margraten vanaf 20.00 uur de openbare
verlichting deels is gedoofd. En er zijn op diverse plekken in het
buitengebied lichtmasten verwijderd. Een goed lichtplan kan een
gemeente veel geld en energiekosten besparen. Veiligheid staat voorop,
maar overal licht geeft valse veiligheid. Een lamp die reageert op
beweging is veel veiliger volgens de politie. Led-verlichting aanbrengen bij
nieuwe lichtmasten is ook een goede bezuinigingsmaatregel. En
armaturen gebruiken die alleen licht verspreiden op de grond en niet naar
boven toe onnodig licht de hemel insturen.
Bij Uitspanning de Nachtegaal geven de straatlantaarns groene ledverlichting: vogels en andere dieren hebben veel minder last van groene
verlichting. Andere Gemeenten zijn al in Meerssen komen kijken naar
deze vorm van verlichting. Goed voorbeeld doet goed volgen!
Zien we u volgend jaar ook bij de Nacht van de Nacht?
Wim en Els Derks
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LANDSCHAP RONDOM WATERVAL (Deel 2)
Bodem, reliëf en water (2b)
In de vorige editie van d’n Haamsjeut hebben wij beschreven welke
geologische processen een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van
de bodemlagen, het reliëf en de bronnen in Waterval.
Hierna geven we aan wat de waarneembare resultaten van die
geologische processen zijn. We willen duidelijk maken waarom
bepaalde bodemstructuren op die plek aangetroffen worden (en op
andere plekken niet). Verder zullen we het reliëf in het landschap
nader proberen te verklaren.

Het bord aan de Raarslakweg met de bodemsamenstelling van de
Wijngaardsberg bij Waterval.
Samenstelling bodem Waterval
Geologische processen hebben de huidige bodem van Waterval gevormd.
Van oud naar jong, van onder naar boven, zijn in de omgeving van
Waterval een aantal bodemlagen van belang die hieronder genoemd
worden met een aantal kenmerken. Daarna komen ze afzonderlijk en
uitgebreider aan de orde.
a.
Mergel, de regionale benaming voor kalksteen; afzetting in zee
van voornamelijk resten van dieren en planten; tot ongeveer 65
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miljoen jaar geleden afgezet; komt in omgeving van Waterval niet
aan oppervlakte, maar is wel van belang voor waterwinning in
omgeving van Waterval;
b.
Zand met kleilagen; afzetting in zee van voornamelijk
bodemdeeltjes van elders; ongeveer 30 miljoen jaar geleden
ontstaan; plaatselijk meer dan 50 meter dik; komt in hellingen, met
name in oude groeves aan oppervlakte; de kleilagen in het
zandpakket zijn oorzaak van bronnen;
c.
Grind en grof zand; Maasafzetting; ongeveer 1 miljoen jaar
geleden gevormd; plaatselijk meer dan 10 meter dik; komt aan
randen van plateaus en in hellingen aan de oppervlakte;
d.
Löss; windafzetting; tussen 300 en 12 duizend jaar geleden
gevormd; plaatselijk meters dik; ligt aan de oppervlakte;
e.
Gemengde lagen: op de hellingen en in de dalen zijn door
erosie als gevolg van afstromend water gemengde lagen gevormd.

Figuur 1 Waterval en omgeving (tussen Ulestraten en Meerssen);
De plateaus Wijngaardsberg en Lauwersberg met daartussen het dal met
woningen van Waterval; ten zuiden daarvan van oost naar west dal van
Raarslakweg en Watervalderbeek. De stippellijn geeft aan hoe de
dwarsdoorsnede loopt, die in figuur 2 is gegeven.
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In figuur 2 zijn deze bodemlagen weergegeven in een dwarsdoorsnede.
Het geeft een globaal beeld. Het zal niet allemaal precies kloppen, maar
het geeft wel inzicht in de samenstelling van de bodem in Waterval.

Figuur 2 Dwarsdoorsnede volgens stippellijn in figuur 1; beide assen in
meters; verticale as in meters boven NAP.
- Mergel
Mergel (kalksteen) komt in Waterval niet aan de oppervlakte, maar zit
minstens 20 meter diep (figuur 2). Omdat de bodem in het zuidoosten
meer omhoog komt dan in het noordwesten, is mergel meer zuidelijk in
het Geuldal wel aan de oppervlakte te zien. Het drinkwater dat WML op
pompt in de omgeving van Waterval komt uit de mergel ten zuidwesten
van de Geullebreuk.
- Zand met kleilagen
Na het verdwijnen van de krijtzee, waarin de mergel werd afgezet, is hier
nog minstens een keer een zee geweest. In die zee van zo’n 30 miljoen
jaar geleden werd zand en klei afgezet. In de groeves in de steile
zuidelijke hellingen van Wijngaardsberg en Lauwersberg (Raarslakweg) is
dit zand ongeveer 100 jaar geleden gewonnen. In een van de groeves
aan de voet van de Wijngaardsberg staat een geologisch informatiebord
over de samenstelling van de bodem. Het zichtbare gele zand wordt
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“Zand van Waterval” genoemd, omdat de betreffende bodemlaag daar
voor het eerst beschreven is.
Een aantal keren werd in de betreffende zee geen zand, maar klei
afgezet, zoals nu ook gebeurt in de Waddenzee. Het regenwater dat vanaf
de oppervlakte in de bodem zakt stagneert op die kleilagen. Daar waar die
kleilagen in de hellingen aan de oppervlakte komen ontspringen bronnen.
- Grind en grof zand
Ongeveer een miljoen jaar geleden stroomde de Maas waar nu Waterval
ligt. De bodem had nog niet het huidige reliëf, maar was redelijk vlak.
Door die rivier is een pakket grind en grof zand afgezet. Over het
algemeen ziet dat materiaal er bruin uit door het aanwezige ijzeroxide.
Komend vanuit Waterval gaat in de Raarslakweg bijna op het einde van
het bos een weg links omhoog. Halverwege die weg tot bovenaan bij het
veld is grind zichtbaar naast de weg. Dat gebied wordt daarom ook
Steenberg genoemd (kaart 1). Daar is grind gewonnen onder andere voor
het maken van betonstenen, die gebruikt zijn voor de bouw van huizen in
Waterval.
- Löss
Nadat het afstromende water het huidige reliëf globaal gevormd had
voerde de wind een nieuwe bodemlaag aan. Tijdens ijstijden was er veel
ijs op het land en weinig water in de zee. Vanuit de droogstaande
Noordzee waaiden flinke stormen naar het oosten Ze voerden zand aan,
dat onder andere neerviel in Noord-Brabant en Noord- en MiddenLimburg. Het fijnere stof (löss) vormde in Zuid-Limburg en aangrenzend
België en Duitsland en zelfs tot in Midden-Europa geleidelijk een
lösspakket. De samenstelling daarvan is zodanig dat die bodem zeer
vruchtbaar is en dus zeer geschikt voor de eerste landbouwers van
Nederland.
- Gemengde lagen
De erosie door afstromend water heeft niet alleen dalen gemaakt, maar
heeft ook materiaal afgezet op hellingen en op dalbodems. Daar ligt op
veel plaatsen een mengsel van de diverse oorspronkelijke lagen. In 2013
is het bufferbasin ten noord-oosten van de bebouwing van Waterval sterk
vergroot, plaatselijk wel 6 meter onder het oorspronkelijke maaiveld. De
verwijderde bodem bestond grotendeels uit löss, maar na de eerste regen
waren in de helling ook kiezelstenen zichtbaar uit het maaspakket.
Reliëf en water
Toen de Maas hier een miljoen jaar gelden stroomde was de bodem
vooral in het zuidoosten aan het stijgen. Vanuit het oosten had de Maas
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zich al hierheen verplaatst en ging daarna verder naar het westen. De
Maas heeft zich steeds dieper ingesleten in de bodem, waardoor het
huidige maasdal is ontstaan. Ook de zijrivieren, zoals de Geul, vormden
een dal door erosie. Vanaf het plateau werden door afstromend water
dalen uitgesleten, zo ook rond Waterval.
De dalen rond Waterval werden plaatselijk zo diep dat kleilagen aan de
oppervlakte kwamen, waarop het grondwater stagneerde. Daar
ontstonden bronnen. Op veel plaatsen is in het bronwater kalk opgelost.
Die kalk slaat neer op stenen en takjes, die daardoor een grijze laag
krijgen. De kalksteen die ontstaat bij kalkrijke bronnen wordt travertin
genoemd. Deze Limburgse travertin heeft echter onvoldoende omvang om
daar bijvoorbeeld vensterbanken van te maken. Op een aantal plaatsen
komt met het bronwater ijzer naar de oppervlakte. Dat ijzer oxideert dan
en vormt een bruine modder.
Vele kleine bronnen voeden nu de Watervalderbeek, die haar weg zoekt
door een mooi dal om uit te monden in de Geul in Meerssen.
De vele bronnen en het vele afstromende water door de dalen bij Waterval
hebben dit gebied zijn naam gegeven, waarschijnlijk oorspronkelijk
Watervallei en later Waterval.
Tot slot
Zoals hiervoor beschreven is het huidige landschap rondom Waterval
ontstaan uit een complex geheel van allerlei geologische processen.
Alleen als we die processen begrijpen en in de tijd in het juiste perspectief
plaatsen, is duidelijk waarom de ondergrond van het landschap eruit ziet
zoals het er momenteel bijligt. Oorspronkelijke afzettingen in zee (mergel
en zand met kleilagen) zijn uiteindelijk boven zeeniveau komen te liggen
door opwaartse krachten. Door de stijgende bodem hebben Maas, Geul
en afstromend water dalen gevormd. Bij Waterval kwam daardoor
bronwater aan de oppervlakte, die de Watervalderbeek voeden.
Uiteindelijk werd door de wind löss aangevoerd dat als een golvende
deken over het landschap werd gelegd. Op de hellingen werd deze löss
afgespoeld. Na de laatste ijstijd kreeg deze bodem in de loop van de
laatste 10.000 jaar langzamerhand zijn begroeiing, zodra het barre klimaat
dit toeliet; maar daarover een volgende keer.
Wim Derks en André Ament
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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 herfst-Haamsjeut 2014.
1.Zeeraaf
2.Hagelzakje
3.Naaimachientje
4.Satijnduiker
5.Geelvink
6.Zomerroodborst
7.Scheer
8.Paljas
9.Blauw duifje
10.Vliegende diamant

Aalscholver
Dodaars
Fluiter
Fuut
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Gierzwaluw
Groene specht
Holenduif
IJsvogel

Hier volgen er nog eens 10. Ga er maar aan staan.
1 dikbek
2 bandliester
3 grieskrao
4 plaksjpech
5 brieémetaatsj
6 gèle örgel
7 krieter
8 doorendrejjer
9 keersvink
10 kraker

Wederom, succes
toegewenst.
Jos Smeets
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OVER ERFENISSEN EN ERVARINGEN BIJ VOGELS
Leerpsychologie bij vogels
We kunnen na de lente- en zomerperiode weer terugkijken op heel
wat observaties m.b.t. het vogelgebeuren, die mogelijk worden
gemaakt doordat veel juveniele vogels (nog niet door schade en
schande wijs geworden) zich volop vertonen aan de mensen.
Je verbaast je erover wat ze al binnen korte tijd kunnen: vliegen,
voedsel zoeken, snel reageren. Niettemin blijkt ook dat ze nog niet
hun optimale mogelijkheden hebben bereikt. Ik zei het al: ze zijn nog
niet door schade en schande wijs geworden. Getuige daarvan zijn de
vele jonge vogels, die door het verkeer aan hun einde zijn gekomen
of de jonge vogels die we in de vijvers vinden, verdronken na een
mislukte poging om te drinken of te baden.
Zelf heb ik eens een viertal vogels uit mijn (niet brandende) kachel
moeten halen na hun imitatie van Zwarte Piet (oei ! Blanke Piet) namelijk een afdaling door de schoorsteen- waaruit blijkt, dat ze nog
niet alles geleerd hebben.
Aardig is het ook om
gedurende die tijd het
gedrag van de volwassen
vogels in relatie tot hun
jongen te bekijken. Het
voeren, het voor- en
nadoen, leren door imitatie,
de alarmroep, allemaal
voorbereidingen voor de
toekomst. Bij vogels is het
nu eenmaal zo, dat hun
levenskansen beduidend
hoger worden wanneer ze het
eerste levensjaar achter de rug
hebben. Wanneer dat eerste
levensjaar voorbij is, hebben ze
zoveel ervaringen opgedaan, dat ze
zich in de toekomst beter weten te
redden. Van de tien jonge
pimpelmezen haalt er gemiddeld
één het tweede levensjaar.
Tegelijk doemt er een aantal vragen
op, wanneer ik het bovenstaande
nog eens terug lees. Waarom
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kunnen de vogels in een korte tijd al zoveel? Wat hebben ze van zich
zelf? Wat krijgen ze door hun ouders aangeleerd? Hoe leren vogels?
Vragen waarop ik in dit artikel een antwoord probeer te geven.
Ik realiseer me wel, dat het een onderwerp is met de nodige voetangels
en klemmen, omdat we dierlijk gedrag bekijken en beredeneren vanuit
menselijke ervaringen. Daardoor bestaat er veel kans dat men verkeerde
interpretaties bedenkt. Ik zal er voor proberen te waken.
Instinct en leervermogen.
We zien bij vogels veel gedragingen die ze niet van de ouders geleerd
kunnen hebben; soms betreft dat gedragingen, die zelfs vrij complex
kunnen zijn. Een voorbeeld daarvan is het zogenaamde "wormtrappelen"
bij grutto’s, kieviten en vele andere vogels. De vogels maken dan op een
vochtige grond trillende pootbewegingen waardoor er regenwormen en
zeepieren naar boven komen. Ook jonge vogels, die in een broedmachine
zijn uitgebroed en die nog nooit een soortgenoot hebben gezien, gaan al,
wanneer ze enkele dagen oud zijn en iets nats onder hun poten voelen,
wormtrappelen, zelfs al is het maar een
natte dweil.
Andere voorbeelden zijn het opensperren
van de bek als de ouderen naderen, het
bouwen van nesten, etc.
Deze gedragingen zijn voorbeelden van
instincthandelen. Het is aangeboren
gedrag en dus niet aangeleerd. Dieren, die
nog nooit een soortgenoot hebben gezien,
voeren die handelingen ook uit. Typisch is
ook dat die handelingen kenmerkend zijn
voor de soort. Het is niet zo dat één grutto
doet aan wormtrappelen: nee, dat doen ze
allemaal. Niet één koekoek vertoont broedparasitisme, ze vertonen dat
allemaal. Daardoor hebben we als vogelaars weer een houvast bij het
herkennen van vogels; sommige gedragingen zijn voor ons typische
herkenningspunten.
De instincthandelingen zijn doelmatig, ook al kent de vogel het doel niet.
Dat doel kan het behoud van het dier zelf zijn (voedsel zoeken,
verdediging, zich schuil houden) maar het kan ook het behoud van de
soort zijn (voortplanting, verzorging van de jongen, in groepen leven).
Bij instincthandelingen kunnen we dus spreken van een erfenis; het gaat
over van de ene generatie op de andere. Veranderingen in die
handelingen vinden pas plaats in een langzaam verlopend proces door
middel van natuurlijke selectie. Zo'n verandering gebeurt niet onder
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invloed van snelle omgevingsveranderingen. De meeste instincthandelingen komen op gang door prikkels: inwendige en uitwendige. Een
voorbeeld van een inwendige prikkel is honger; een jonge merel spert zijn
bek niet als hij geen honger heeft.
Voorbeelden van uitwendige prikkels zijn er genoeg: het aanvliegen van
de ouden bij het nest, vogelsilhouetten, bepaalde kleuren en de lengte
van het daglicht. Het zijn de prikkels die de vogels aanzetten tot bepaald
gedrag: sperren, vluchten, verdedigen, vogeltrek, enz. Dat hoeft niet direct
bij de geboorte tot uiting te komen. Instincthandelingen, die verband
houden met territoriumkeuze, nestbouw en paring treden uiteraard pas bij
volwassen vogels op. Dat het om instincthandelingen gaat blijkt uit het feit
dat vogels, die zonder contact met soortgenoten zijn opgegroeid, ze ook
vertonen.
Behalve de instincthandelingen vertoont de vogel ook gedragingen, die
ontstaan vanuit ervaringen. Vogels leren dus ook vanuit hun
leervermogen. Het is een proces, waardoor een vogel tijdens zijn leven
zijn gedrag verandert. Die handelingen zijn niet aangeboren, maar worden
aangeleerd. Het is een sneller proces, een aanpassing aan een vaak
plotselinge verandering in de omstandigheden. Ze zijn dan ook typisch
voor het individu, niet voor de soort. Niet alle vogels van één soort
vertonen hetzelfde gedrag, alhoewel het zeer wel mogelijk is, dat
meerdere vogels van één soort hetzelfde geleerd hebben, bijv. door
imitatie.
Wat de dieren kunnen leren hangt echter weer af van hun aangeboren
mogelijkheden. Mogelijkheden, die door hun instincten geboden worden.
Zo zal een vrouwtjesnachtegaal nooit zingen, ook al hoort ze het nog zo
vaak.
Van deze vormen van ervaringsleren zijn veel voorbeelden bekend:
koolmezen, die melkflessen bij de opening openprikken om bij de melk te
kunnen; kraaien, die ervaringen met jagers hebben en reageren op
iemand met een hark of bezem; vogels, die wespen mijden vanwege hun
vieze smaak of een steek.
Leren en leren is twee
Welnu, als we de gedragingen kunnen opsplitsen in aangeboren en
aangeleerd gedrag, dan geeft dat duidelijkheid. Maar zo gemakkelijk ligt
dat echter niet. Het is niet altijd eenvoudig uit te maken of een bepaald
gedrag instinctmatig dan wel aangeleerd is te noemen. Vanuit de evolutie
zijn instinctmatige gedragingen waarschijnlijk ontstaan vanuit de
aangeleerde. Het doet er ook niet zoveel toe, dat we een precieze
scheiding tussen die twee aanbrengen als wel dat we beide vormen
herkennen en dat ze een complementaire werking hebben.
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Het verklaart wat ik eerder schreef: als een vogel het eerste jaar
doorkomt, stijgen zijn levenskansen. Met instinctmatige handelingen kan
een vogel zich al behoorlijk redden; daarop komt hij de eerste tijd door.
Maar om een optimale leeftijd te bereiken zul je als vogel ook uitgebreide
leerervaringen moeten verwerven. Instinctmatig gedrag is van
levensbelang wanneer er geen tijd is om te leren. Vluchten voor een
stootvogel moet je niet leren door het te ervaren: dan is het immers te
laat.
Een speciale vorm van leren is het inprenten. Bij eendenkuikens is het
zo, dat ze na het uitkomen uit het ei het eerste bewegende voorwerp dat
ze zien, gaan volgen. Omdat het meestal zo zal zijn dat de moeder het
eerste bewegende voorwerp is, werkt het systeem. Daarmee wordt
voorkomen, dat ze alles wat beweegt, gevaarlijk of niet, gaan volgen. Dat
noemen we 'inprenten'. Door proeven (Lorenz) is men erachter gekomen
dat kuikens ook mensen, of surrogaateenden of zelfs een fluitketel aan
een touwtje volgen als dat het eerste bewegende voorwerp is dat ze zien.
Deze processen gebeuren vrij automatisch, instinctmatig en zijn niet direct
tekenend voor een hoge intelligentie. Dat brengt ons bij de volgende
vraag : Zijn vogels intelligent?
Zijn vogels intelligent?
Hier komen we op gevaarlijk terrein. Hier bestaat de kans dat we te veel
als mens ons menselijk denkkader laten meespelen. Te vaak benoemen
we bepaalde gedragingen als intelligent; meestal bij onze eigen
huisdieren waar we te zeer betrokken bij zijn om nog objectief te zijn.
Bepaalde automatische handelingen worden dan vaak te weinig
gerelateerd aan uitwendige prikkels, zoals we die beschreven hebben.
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Het is niet duidelijk, dat we kunnen zeggen, dat vogels intelligent zijn.
Allereerst zou er eenduidigheid moeten zijn over het begrip intelligentie.
Globaal kunnen we bij intelligentie spreken van denkvaardigheid ten
dienste van probleemoplossingen. Tot op bepaalde hoogte kan dat ook
opgaan voor vogels: kijk naar het voorbeeld van de koolmezen en de
melkflessen. Maar hoe kwamen de koolmezen tot de oplossing, misschien
wel door puur toeval. Intelligent genoemde handelingen zijn vaak
begonnen door een groot gevoel voor opportunisme. Alles wat
uitgeprobeerd wordt levert vroeg of laat resultaat. Hoe meer ervaringen je
opdoet, des te meer je leert.
In dat licht vertonen vogels meer verstandelijke vermogens, dan men
vroeger heeft aangenomen. In datzelfde licht kun je stellen dat bepaalde
vogelsoorten misschien intelligenter zijn dan andere. Zo blijken
kraaiachtigen "intelligenter" te zijn dan andere vogelsoorten. Maar we
weten ook, dat kraaiachtigen (waaronder het kauwtje) de nodige
nieuwsgierigheid vertonen en wellicht daardoor meer ervaringen opdoen
en dus meer kan leren en dientengevolge "intelligenter" lijken.
Net zo goed als we op onze hoede moeten zijn, als we het hebben over
"intelligente" computers, zo dienen we dat ook te zijn, als we het begrip
"intelligentie" op vogels toepassen. Voordat we daar uitspraken over doen
moeten er nog veel observaties gedaan worden, alsmede analyse van de
verkregen gegevens. Dat levert weer stof op voor een nieuw artikel.
Slot
Het mag duidelijk zijn, de meeste vogels hebben maar een kort leven.
Dan is het goed een instinctmatig gedrag te vertonen. Dat werkt in
elk geval bij iedere generatie juveniele vogels. Als ze de winter
doorkomen gaat de intelligentie meespelen, maar daar hebben ze wel
tijd voor nodig. In dit verband bereiken ons steeds meer prachtige
reportages over het gebruik van werktuigen door vogels. Maar
daarover een volgende keer.
Jos Smeets,
Ulestraten
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MIENE KWALLEF (winter 2014) - aflevering 8
2014 is een heel apart jaar. Of is elk jaar apart? Het najaar was in elk
geval voor iedereen interessant. Goed weer, niet teveel regen, geen
vroege vorst en vooral ook nog redelijke temperaturen. Het had
anders kunnen zijn en dan was er nog steeds niets te klagen.
Gevolg is dat het kwalleven de moeite waard bleef tot midden
november. Er was nog sla, late venkel en bonen in meerdere soorten.
Dit allemaal naast de normaal in deze tijd te oogsten groeten als
krulandijvie, wortelen, prei, veldsla, en diverse koolsoorten.
Bij het afscheid nemen van het groenteseizoen hoort ook het afscheid van
de zonnebloemen en dahlia’s. Dit jaar plukte ik de laatste dahlia’s nog in
de eerste week van november. Gewoonlijk zijn deze na de eerste vorst al
opgegeven. Wat hebben we veel geplukt. Het areaal Dahlia’s was flink
uitgebreid. De drie kwalleven (bie de mam, miene kwallef en in de kwallef
van Vliek) hadden elk een Dahliaperk. Het aantal knollen en ook de
soorten en kleuren zijn flink toegenomen. Het boeket kan niet bont
genoeg zijn. Van Dahlia’s kan je dit hebben. Iedere week 2 keer plukken,
steeds volle vazen, steeds een feest in huis. Dat ze het maar een weekje
volhouden is dan geen probleem. Begin november moesten ze toch maar
eens de grond uit. Het is een hele klus om alle knollen apart te rooien, en
van een label te voorzien. Ik wil immers volgend voorjaar weer weten wat
er voor bloemen te verwachten zijn. Ik tel momenteel in totaal 22
verschillende soorten. Dat is inclusief de 6 nieuwe, gekocht bij de EMDV.
Na het rooien en labelen worden de knollen gewassen. De drek moet eraf,
vind ik. Mijn moeder is het daar helemaal niet mee eens. Ja, ze staan in
haar kwallef, maar het zijn mijn Dahlia’s. Zij vindt dat de knollen niet
mogen worden afgespoeld en dan in een kist in de kelder kunnen
overwinteren. Het afspoelen zou de knollen doen wegrotten. Niet dat ik
het beter weet, maar ik heb het nagevraagd bij de EMDV in Amby. Dat is
de Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging. Zij spoelen ook de knollen af,
zelfs met een hogedrukstraal. De schone knollen worden verkocht. Zelf
houden zij knollen achter om in het voorjaar te stekken.
De leden van de EMDV planten zelf geen knollen. Zij hebben de redenatie
dat stekmateriaal ziektekiemen-vrij is, dus beter. Zij streven naar perfectie.
Zo heeft ieder zijn eigen principes. Trouwens bij de EMDV kun je na het
rooien knollen kopen en in het voorjaar (mei) ook de stekjes.
Je moet wel goed weten wat je wilt; de keus is groot. Als ik mijn soorten
wil uitbreiden dan ga ik altijd einde augustus / begin september naar de
EMDV-tuin, bewonder de prachtige bloemen in alle kleuren en schrijf mijn
favorieten op. Daarna hoef ik maar een formulier in te vullen en ik wordt
gebeld als het spul voor me klaar ligt.
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OK, ik had mijn knollen schoongespoeld. Daarna leg ik alles een weekje
aan de wind te drogen. Dan begint het inkuilen in de kelder. Hiervoor heb
ik een bak gemaakt van ongeveer 2 m2 groot. Daarin ligt het dek-materiaal
van vorig jaar gewoon te wachten op de nieuwe beurt. De knollen worden
gesorteerd, geteld en genoteerd. Onderwijl knip ik de slechte stukken
eruit. De knollen worden in de bak geplaatst en afgedekt met de laag
droog zand. Doorheen het zand is zaagmeel gemengd. Zo komt het spul
lekker droog de winter door. Ik hoef er niet naar om te kijken. De kelder is
vorstvrij en vochtig maar niet nat. OK, weer een avondje goed besteed.
Begin april krijg ik weer interesse in de Dahlia’s en dan maak ik een
verdeling welke waar worden gepoot. Ik haal ze uit de winterstalling en ze
worden 24 uur ondergedompeld in water. Ze krijgen om wakker te worden
goed te drinken. Als het niet te hard meer wil vriezen durf ik ze al te poten.
Vriest het, dan komt er een stro-dekentje of plastic overheen.

Wat ik niet doe, is de kwallef winterklaar maken. Tenminste dat vind ik niet
nodig. De natuur sterft af en dat mag best zichtbaar zijn. Dorre takjes of
verwelkte bloemen geven een winterse, soms troosteloze aanblik. Ja, dat
vind ik bij de winter horen. Opgeruimd is netjes. Dat zal wel, maar kaal is
ook niks. In het voorjaar is het evenveel werk en dan heb ik er dan
gewoon veel meer zin in. Dat wil niet zeggen dat ik miene kwallef
onverzorgd achterlaat, zeker niet. Waar groenbemesting staat, laat ik dat
groen wegkwijnen met de vorst en ik denk dat het rottend groen een
goede dekmantel is voor de grond. En dat het beetje voeding dat er nog in
zit, altijd nog goed is voor het volgend gewas.
Een perceel dat kaal is dat bewerk ik wel. Onkruid wordt grondig
verwijderd en daarna woel ik met mijn grelinette het perceel grof
omwoelen. Zo blijft het achter. Zeker niet fijn maken. Als de grond zo blijft
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liggen kan het regenwater makkelijker in de grond doordringen en de vorst
zorgt ervoor dat de fijnste fracties open worden getrokken. Dat is
wenselijk. De wortelgroei van de jonge plantjes in het voorjaar vinden in
fijne grond veel makkelijker hun weg, vinden de voeding sneller en
groeien dus beter.
Het laatste plantwerk dat ik deed was de winterui. In Nederland is dit
vreemd, in België gewoon. De ui planten, net voor de winter, maakt dat
deze nog aanzet en snel doorgroeit in het voorjaar. Dan zijn in juni de
eerste uien te oogsten. Van vorst hebben uien geen last. Hetzelfde kun je
doen met knoflook, maar dat kwam er niet van dit jaar.
Ja en ander werk is er bijna niet meer in de kwallef. Ook de kwallever
houdt een winterslaapje. De wintertijd is goed om een plantplan voor
volgend jaar te maken en zaadgoed en pootaardappelen te selecteren. Zo
heeft elke beperking ook zijn voordeel. Edoch, er is nog altijd wat te
oogsten. Boerenkool, spruitjes, wortelen, prei, veldsla, pastinaken worden
nog lekkerder als het heeft gevroren. Winterkost, mmmmmm……
Omdat een tuin nu niet meer echt toonbaar is zal ik nu geen bezoek
brengen aan een andere kwallef. Het tonen van de kwallef behoort met
enige trots te gebeuren. Daarom volgende keer pas weer een nieuwe
ontmoeting.
En tot besluit een lekker receptje, echt winters:
Sjpruutsjes met sjtumpkes.
Aardappelpuree apart bereiden. Wij hebben een bijzonder en heerlijk
typisch Frans pureeaardappeltje, het heet “Institut de Beauvais”. Elke
bloemige aardappel is goed. Vergeet niet peper en nootmuskaat en een
klontje roomboter door de puree te roeren. Ook de spruitjes apart
beetgaar koken.
Het venijn zit in de saus. Verhit een blokje boter en een eetlepel olijfolie in
de koekenpan. Bak hierin de ringen van 2 grote uien, lichtbruin en zacht.
Bestrooi de uienringen met een eetlepel bruine suiker en 2 eetlepels
citroensap. Schep de uienringen in een kom.
Doe vervolgens nog eens blokje boter en een eetlepel olijfolie in de pan
en braad hierin de braadworsten. Als de braadworsten bijna gaar zijn, de
partjes van 4 appels, liefst goudrenetten, toevoegen en laten meebakken.
Vervolgens 200 ml appelsap en 125 ml crème fraîche bijvoegen en een
eetlepel mosterd. Alles gaar, dan de uienringen weer toevoegen, even
doorwarmen.
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Opscheppen en een bokbiertje erbij, heerlijk. Smakelijk.
We kunnen de winter in, groe(n)ten, Henk Urlings.

40

Euver “Drie Keuninge” en “Keuningskook”
Op 6 januari, de 12e dag na Kerst, vieren de Christenen het feest van
drie Koningen; de dag dat de drie koningen, eigenlijk de 3 wijzen uit
het oosten, Balthazar, Melchior en Caspar, geleid door een
wonderlijke ster, het kindje Jezus in Bethlehem bezochten en hem
geschenken brachten: mirre, goud en wierook.
Het feest werd/wordt ook gezien als de afsluiting van de Kersttijd; in veel
gezinnen blijft de versierde kerstboom dan ook staan tot 6 januari. Een
oud bijgeloof zegt dat het ongeluk brengt indien men na Driekoningen nog
Kerstversiering in of bij het huis heeft.
Uit de jeugdjaren in m’n geboortedorp Berg
en Terblijt, herinner ik me het volkse gebruik
om op de zondag, (volgend op) 6 januari, na
de hoogmis in het toenmalig dorpscafé
(Lambèr Gies aan de Geulhemmerweg) te
“Keuninge”.
De plaatselijke bakker Huijdts of bakker
Smeets uit Meerssen had dan een flinke partij
“Keuningskeuk” (= Koningsbroden),
gebakken. Dit waren ronde mikken met
krenten en rozijnen en speciaal voor die dag
werd er een boon in meegebakken (verstopt).
Het Keuninge ging in m’n herinnering als volgt: op een cafétafel werden
rondom nummers geplakt (1 – 16); als
er voldoende deelnemers aanwezig
waren kon je een dubbeltje inzetten op
een nummer, waar je dan ook achter
ging staan. De spelleider nam dan een
spel kaarten, schudde die goed door
elkaar en draaide vervolgens de
kaarten een voor een om op de
nummers. Hij ging zolang door dat er bij
iemand de “hartekeuning” werd
gedraaid. Deze persoon was dan de
winnaar van die ronde en kreeg een
Keuningskook overhandigd, die op een
tafel achter de speeltafel gestapeld
lagen. Hierna kon er opnieuw ingezet
worden voor de volgende ronde.
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Als je gewonnen had keerde je trots huiswaarts
en overhandigde glunderend de “Keuningskook”
aan je moeder. Bij de koffie werd de kook dan
aangesneden en met boter besmeerd, een
lekkernij in die tijd. Degene die dan bij het eten
de boon in zijn stuk “kook” vond was die dag de
“Keuning” en mocht bepalen wat die zondag het
toetje was; de keuze was in die tijd doorgaans
beperkt tot vanille- of chocoladevla, dit in
tegenstelling tot het hedendaagse overdadige
aanbod in de supermarkten. Ook waren er
plaatsen waar de vinder die dag een papieren
koningskroon mocht dragen en “de baas” mocht
spelen.
De traditie van het “Keuninge” is in de loop der tijd in vergetelheid geraakt;
vandaag de dag zie je hier en daar nog wel jonge kinderen die verkleed
als de “Drie Keuninge” met een ster in de hand, zingend langs de deuren
trekken; zij zingen dan het volgende lied:
“Drei keuninge, drei keuninge,
Geef mich eine nuuje hoed
Miene ouwe is versjlete
en mam moag ’t neet wete
en pap dèh hèt ’t geld
al op de townbank neergetèld”
En dit alles in de hoop snoepgoed of misschien wel geld te krijgen.
Tot slot een oude weerspreuk over Drie Koningen:
"De Drie Keuninge doon de daag lenge en de nachte strenge."
Jean Slijpen
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HET MARKTPLEIN IN HEMELSE SFEREN
Zijn Latijnse naam is: Ailanthus altissima (de allerhoogste). Een term
die kerkgangers bekend moet voorkomen uit het sanctus. Deze
boom werd eerder in Limburg met enig publicitair geweld
aangekondigd als tempelboom, geplant bij de inrichting van Avenue
Ceramique in Maastricht begin jaren negentig. De Hemelboom heeft
nu zijn plaats gevonden in Geulle. Plaatselijke bewoners met
belangstelling voor bomen waren natuurlijk al op de hoogte van
‘onze’ Herfstpeer van Geulle terwijl met wat kennisverdieping ook
nog de Schoone van Moorveld genoemd kan worden. Maar een
Hemelboom is helemaal nieuw in het Geulse, daar moeten we nog
wat kennis van opdoen. Vandaar dit opstel.
De Hemelboom is in oorsprong afkomstig uit China. Zijn naam
ontleent hij aan zijn hoogte of aan de associatie met tempels in het
Verre Oosten. Daarom wordt hij ook vaak tempelboom genoemd.
Omstreeks 1750 ingevoerd
in West Europa. De bladeren
lijken bij een tropische boom
te passen, zijn even geveerd
(aan weerszijden van de
bladsteel tegenover elkaar
staande bladeren) met een
lengte tot 40/50 centimeter;
op iedere bladsteel groeien
wel dertig afzonderlijke
blaadjes. In de herfst
verliezen de bladeren eerst
hun blaadjes; pas in de loop
van de winter duikelen ook
de lange bladstelen naar beneden en die zorgen voor wat extra werk
omdat de eerder afgevallen blaadjes dan doorgaans al opgeruimd zijn. De
bloemen verschijnen in mei met pluimen die geelachtig wit zijn en naar
vlier ruiken.
Hemelbomen zijn of mannelijk of vrouwelijk. Beide hebben bezwaren: de
mannelijke bloemen geuren onaangenaam en de vrouwelijke bomen
geven opslag aan de stam met veel jonge scheuten en zijn daarin heel
fanatiek. Een in mijn bomentuin geplante Hemelboom is een twintigtal
jaren geleden omgewaaid maar vanuit de wortels schieten nog altijd
kleine boompjes omhoog. Laat je die wortelopslag doorgroeien dan krijg je
op enkele vierkante meters een klein woud. Toch is het volgens de
vakliteratuur beter (als er keuze is) een vrouwelijke boom te kopen: de
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vruchten, bundels gevleugelde nootjes, zijn bij rijping in augustus of
september helderrood en lijken haast op een tweede bloei (zie foto van
hemelboom met zaadbundels). Overigens, wanneer men geen plaats
heeft voor een grote boom, kan men al plezier beleven aan het mooie
blad door de plant ieder jaar in de winter op 10 á 15 centimeter van de
grond af te kappen. In een border geven de jonge scheuten het effect van
een soort woeste varen; heel decoratief.
De Hemelboom groeit op elke ondergrond; as, grind, afval maakt hem niet
uit. Hij kent geen beperking in zijn drang tot vermeerdering. Dat is duidelijk
te zien in de benedenstroom van de Rhône,een rivier in Zuid Frankrijk,
waar de boom niet alleen door wortelopslag maar ook door verspreiding
via zaad overal omhoog schiet. Bij ons wordt de boom vanwege zijn
sierwaarde veel aangeplant in parken, tuinen en langs straten voor de
schaduwwerking. Door zijn bladvorm en de open kroon werpt de boom
maar een lichte schaduw in tegenstelling tot een volwassen beuk
waaronder het halfdonker kan worden.
Kort samengevat: een krachtige groeier met veel boomwetenswaardigheden en een aangename schaduwwerking met groei tot een
hoogte tot 20/25 meter. Daar kunnen we voorlopig mee vooruit: een
hemel(boom) op aarde waar
we hopelijk in goede gezondheid nog lang onderdoor
mogen wandelen of uitrusten
op de meerpaalbanken van
Xander Sproncken.
Paul Notten, Moorveld
Reacties:
paulnotten@hetnet.nl
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IVN PLAATST NIEUWE ZITBANK IN HET VLIEKERBOS
Begin van dit jaar sprak dhr. Grouwels van Landgoed Vliek het IVN
aan of zij een mooi plekje in het bos wisten voor een zitbank die hij in
bezit had. Wij hadden wel belangstelling en gingen alvast uitkijken
naar een mooie plek.
Op vrijdag 21 november om 10.00 uur was het dan zover. We gingen op
de door ons uitgekozen plek, met vijf enthousiastelingen, aan de slag met
het grondwerk. Er werd grond afgegraven in het talud waar de bank zou
komen en het voetpad moest ter plekke worden verbreed. Het werd een
plek waar we een hemels uitzicht hadden over de basiliek, het Geul- en
Maasdal, tussen twee grote bomen door.

Tijdens ons werk kwam er een wandelaarster met haar hond voorbij. Er
werd haar, door iemand van ons, gevraagd of ze niet nieuwsgierig was
naar onze werkzaamheden, “Eigenlijk wel,” antwoordde ze lachend. Na
onze uitleg gaf ze als antwoord dat ze hier bijna dagelijks met haar hond
langskwam, maar zich nooit bewust was geweest van dit prachtige
uitzicht.
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Inmiddels was ook
de bank, in
onderdelen, door dhr.
Grouwels met zijn
Kubotatractor
bovenaan de
Wijngaardsberg
afgeleverd. Met een
steekwagen werden
de betonnen
zijpanelen en de vier
zitbalken naar de
plek getransporteerd.
In elkaar zetten, waterpassen, vast in de grond zetten, uitproberen en de
klus was geklaard. De bank op deze plek zorgde meteen voor veel
enthousiasme van andere wandelaars die langskwamen. Nu maar rustend
genieten van het mooie uitkijkpunt voor ons. Op korte termijn komt bij de
zitbank een informatiebord. Met dank aan iedereen die hierbij een rol
heeft gespeeld.
Fred Erkenbosch
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ACTIVITEITEN – Eerste halfjaar 2015
ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
2014
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: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (043 364 3740).
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
Woensdag 4 maart: Op zoek naar de Via Belgica in Meerssen door
Frank Hovens (historicus) o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647)
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Woensdag 18 maart: Boomfeestdag. Zie nadere informatie in media te
zijner tijd.
Met ingang van 25 maart:
Basiscursus landschap en natuur
2 binnenlessen en 6 buitenlessen
Zie elders in deze Haamsjeut.
Woensdag 1 april: Archeologische vondsten Ulestraten door Jim Pepels
(amateurarcheoloog) o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Aanvang:
19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Zondag 19 april: Wandeling in RivierPark Maasvallei. Struinen door de
nieuwe natuur o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 13.30 uur
achter kerk Ulestraten (Dorpstraat), 14.00 uur Itteren Geneinde 6223GT
park.pl. bij Kanjel
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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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