ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN-ULESTRATEN
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op Woensdag 29 januari 2014 om 19.30
uur in ons verenigingslokaal ‘D’n Haamsjeut’.
De agenda ziet er als volgt uit:
- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op 16
januari 2013. Deze notulen staan vermeld in de lente-Haamsjeut 2013
(blz.5, 6 en 7).
- Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden dient Jo Frenken zijn plaats in het
bestuur ter beschikking te stellen. Hij stelt zich herkiesbaar.
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 2013 door de voorzitter.
- Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
coördinatoren.
- Financieel verslag 2013.
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 2015.
-Rapport kascontrolecommissie en benoeming van een nieuw lid van
de kascontrolecommissie.
Zittende leden zijn:, Sjo Meels, Els Carboex en René Derhaag.
Aftredend volgens rooster is Sjo Meels
- Mededelingen van algemene aard.
- Huldiging van de jubilarissen.
- Rondvraag.
Einde officiële gedeelte.
Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ulestraten, december 2013
Namens het bestuur,
Wim Ghijsen
Secretaris
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Dit is alweer de winterhaamsjeut 2013. Het jaar loopt tegen het einde. En
het wordt al wat kouder. De Feestdagen (althans voor de meesten hoop
ik) staan voor de deur. Altijd een moment om terug te kijken. Maar niet te
veel. Sinds de vorige editie is er weer van alles gebeurd. Ons Clubhome
“d’n Haamsjeut” heeft officieel een nieuwe naam: “onder d’n Huppel”.
Deze staat op het bord boven de ingang (die inmiddels ook verlicht is).
De jaarlijkse BECO-dag heeft de bestuursleden en coördinatoren (met
partners) naar Sittard gevoerd waar Fred een wandeling via het stadspark
en de omwalling had uitgezet. Wie voor het mooie weer heeft gezorgd is
onduidelijk, maar wat hebben we geboft! Ook ’s avonds was het erg
gezellig.
In deze editie treffen jullie weer een divers aantal onderwerpen aan. Van
de letterzetter en de Kwallef (ik weet inmiddels wat dat woord betekent)
tot stukken over volksnamen van vogels, Mooder Maas, dode dassen en
de suikerfabriek en niet te vergeten een verhaal van onze stagiaire bij de
Jeugdgroep. Ik zou zeggen: lees snel verder!
Volgend jaar starten we met een basiscursus "Herkennen van vogels".
Ook daarvan vinden jullie meer informatie verderop in dit blad.
Zoals bekend is IVN breed betrokken bij allerlei ontwikkelingen op het
gebied van Natuur en Duurzaamheid. We zijn dan ook betrokken bij het
invullen van de duurzaamheidsmeter, die de gemeente Meersen
beoordeelt op haar beleid op dit gebied. Dat ziet er niet slecht uit.
Wat even buiten beeld is geweest, is de verwelkoming van de nieuwe
leden. Dat maak ik bij dezen goed. De afgelopen tijd hebben we de
volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:
-

Hans Voncken uit Geulle
Paul en Wieke Curfs uit Ulestraten
Paul Maas uit Ulestraten
Jeanne van Hoorn uit Maastricht
De Familie Grouwels uit Ulestraten
De Familie Bormans uit Ulestraten.
Peter Ummels uit Ulestraten
Brittta Schmidt uit Maastricht
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Ik hoop dat zij een fijne tijd bij ons hebben en wens dat zij nog lang lid
mogen blijven.
À propos lid, er komt een wijziging in het ledenbeleid van IVN-landelijk.
Wat dat precies gaat inhouden, daar loopt nog discussie over, maar we
houden jullie op de hoogte.
Tot de volgende keer en voor degenen die ik niet bij een of andere IVNactiviteit tref: alvast unne gooje roetsj !!
Huub
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STAGE BIJ JEUGD - IVN
Hallo allemaal!
Ik ben Cheyenne Bex en
ben lid van de IVN Jeugdgroep sinds
december 2004. Ik heb het
afgelopen jaar (seizoen
2012-2013) succesvol
afgerond als mijn
Maatschappelijke Stage op
Stella Maris en mag nu ook
de leiding helpen. Mijn
eerste keer als officiële
leidinggevende was
ontzettend leuk; we zijn
namelijk met de kinderen
mergel gaan bewerken.
Helaas zat het weer tegen
en moesten we op onze
thuisbasis het IVN gebouw in Ulestraten
blijven. Eerst vond iedereen het natuurlijk ontzettend jammer om niet naar
groeve ’t Rooth te kunnen, maar al snel was die gedachte vergeten en
vonden de kinderen het prachtig om met de mergel aan het werk te
kunnen gaan.
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Er waren veel nieuwe gezichten bij. De meeste zijn tussen de vijf en de
zeven jaar en ze kwamen mij bekend voor van de jaarmarkt. Op die
jaarmarkt hebben ze toen ook leuke dingetjes uit mergel mogen maken en
ze vonden het dit keer ook ontzettend leuk. De kinderen kunnen er
blijkbaar geen genoeg van krijgen.

Ik merkte wel dat vooral de kleinste kinderen die voor het eerst bij het IVN
waren mij als eerste om hulp vroegen in plaats van de volwassen, meer
ervaren leiding. De kinderen bleken zich bij mij gelukkig op hun gemak te
voelen en lieten mij onder geen beding gaan. Eenmaal in het speeltuintje
hoefde ik ook alleen maar te roepen wat we gingen doen en de kinderen
gingen er enthousiast met z’n allen naartoe. Ik vind het begeleiden van
kinderen hoe langer hoe leuker worden, ook omdat je uiteindelijk als enige
van je eigen leeftijd over blijft. Vorig jaar waren er in het begin nog een
aantal vriendinnen bij, die zijn gaandeweg helaas afgevallen, maar ik heb
daardoor wel meer mijn zelfstandigheid gekregen en focus op de kinderen
weerlegd. De kinderen zijn degene waar ik nu het meeste mee om ga,
maar de leiding natuurlijk ook. Ik voel me heel gelukkig tussen beide in en
ben ook bij allebei even welkom. Ik hoop nog heel lang met IVN door te
kunnen gaan en misschien nog een ander stukje te schrijven voor een
volgende uitgave. ;)
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Mijn Maatschappelijke verslagen komen binnenkort online te staan op de
site van het IVN, er staat veel informatie in over de dingen die wij gedaan
hebben het afgelopen jaar, maar is ook voor de kinderen heel geschikt.
Ook staan de verslagen van Robin er al op, zij heeft het jaar voor mij haar
Maatschappelijke Stage bij het IVN gelopen.
Groetjes,
Cheyenne Bex,
afdeling Jeugdgroep
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KLEIN BERGHEMMERWEG, HET DRASSIGE STUK
Deze weg begint of eindigt in het onderste gedeelte van de Sint
Catharinastraat, is ter plekke onverhard en daar waar de weg
overgaat in een holle weg over een 20-tal meter, in de volle breedte,
altijd erg drassig. Oorspronkelijk was deze weg onderdeel van de
verbinding Meerssen-Schimmert, zodoende houdt deze weg nu het
midden tussen een historische doorgaande weg en een bospad. Feit
blijft dat deze weg voor velen deel uitmaakt van een “rondje
Ulestraten“.
Diverse bewoners en wandelaars hebben bij IVN-Ulestraten aangegeven
dat de genoemde 20 drassige meters voor hen een handicap betekent.
IVN-Ulestraten heeft dit gemeld bij het Buurtnetwerk van Ulestraten
(BNW)
In het BNW is dit gegeven behandeld en er werd een beroep gedaan op
de gemeente Meerssen om dit probleem te verhelpen. Hierop is door de
gemeente positief gereageerd en men heeft de weg aan een kant
opgehoogd en aan de andere kant een afvoergoot gecreëerd. Tot ieders
teleurstelling werd het beoogde resultaat echter niet gehaald.
Ter plekke bevindt zich een voor water ondoordringbare kleilaag die het
water opstuwt naar de oppervlakte. Een bijkomend probleem is dat deze
opstuwing in de loop der jaren nog al eens van plaats wisselt. Een goede
drainage bleek de enige oplossing te zijn, maar de gemeentelijke
(financiële) middelen laten dit vaak niet toe. Gelukkig heeft het BNW een
klein eigen budget en samen met (gratis) mankracht geleverd door het
BNW en IVN-Ulestraten kon de klus worden aangepakt. Op 15 nov. bij het
krieken van de dag, het was nog donker, waren de vrijwilligers er al.
Bij het leggen van de eerste drainagebuis kwam al een bronnetje
tevoorschijn dat constant 2,5 liter water per minuut opleverde! Dit water
werd geleid naar de afvoergoot, evenals de overige 3 drainagesleuven die
nog werden getrokken. De afvoergoot werd gestabiliseerd met gebroken
silexsteen die tevens, vanwege zijn open structuur, het water goed kan
afvoeren. Inmiddels kan dit stuk weg weer goed worden belopen.
Zo is een melding van een ongewenste situatie, door burger-participatie
en medewerking van gemeente Meerssen, omgezet in een duurzame
oplossing in de vorm van een (ononderbroken) goed begaanbare
wandelweg.
Wim Ghijsen, secretaris IVN-Ulestraten
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DE PLANTEN KOMEN – Deel IV “De Middeleeuwen”
Het vorige artikel in deze serie ging over de Romeinen en de planten
die zij meebrachten naar deze omgeving. De Romeinen zijn zo’n 400
jaar hier gebleven. En dat is, ter vergelijking, ongeveer even lang als
de Europeanen nu in Noord-Amerika wonen! Lang dus. We weten
hoe het met de Romeinen is afgelopen: vanaf ca. 200 na Chr. gingen
allerlei volkeren in Europa een nieuwe woonplaats zoeken en bij
voorkeur in het westen en zuiden. Maar daar lag het Romeinse rijk en
dat bleek op de duur niet bestand tegen deze druk. Het rijk, de
organisatie, stortte in en plunderingen en vernieling zorgden er voor
dat er rond 400 na Chr. in deze omgeving weinig Romeins meer over
was, niet in gebouwen en wegen en niet in cultuur en landbouw. In
Nederland is Maastricht (waarschijnlijk) de enige stad die continue
bewoond is geweest sinds de stichting rond het jaar nul!
Na de Romeinen
De voornaamste bevolkingsgroep die zich hier vestigde, waren de
Franken. Ze waren al onder de Romeinen gekomen en kregen toen
toestemming om zich te vestigen in wat nu Noord-Brabant en NoordBelgië is. Van daaruit vergrootten ze hun invloed toen de Romeinen
verdwenen, totdat ze rond 500 onder koning Clovis het hele gebied tussen
de Rijn in Duitsland en Loire in Frankrijk beheersten. Clovis liet zich dopen
en sloot daarmee een bondgenootschap met de kerk. Heel belangrijk,
want de kerk was het enige instituut dat de kennis van de Romeinen
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bewaarde en kon lezen en doorgeven. Wat de opvolgers van Clovis nog
zeker niet van de kerk hadden geleerd was het ‘kinderkens bemint
elkander’. Tot ca 800 hebben ze nauwelijks iets anders gedaan dan elkaar
bevechten, pas onder Karel de Grote kwam er rust binnen het rijk. Maar
dat compenseerde Karel weer door te vechten met iedereen buiten zijn
rijk.
Toch is er in deze warrige periode een belangrijke ontwikkeling geweest in
de landbouw (en dus in de planten) in het gebied tussen Rijn en Seine. Er
is toen weinig over opgeschreven dus we moeten het reconstrueren uit
indirecte gegevens. De boeren gingen over van een tweeslag stelsel (één
jaar een gewas meestal tarwe of spelt, één jaar braak) op een drieslag
stelsel (één jaar wintergraan, één jaar zomergraan, één jaar braak) met
één derde meer oogsten! Het wintergraan wordt vóór de winter gezaaid
en dat was op het zand meestal rogge, het zomergraan was vaak haver.
Een geweldige verandering want beide granen werden in de Romeinse
tijd niet verbouwd, ofschoon ze wel bekend waren. Rogge was meegekomen met de eerste boeren uit het Midden-Oosten en een ‘getolereerd’
onkruid in de tarwe of spelt, want het leverde eetbaar graan. Haver was
als onkruid in het graan opgepikt langs de Middellandse Zee en
waarschijnlijk via Frankrijk onze kant op gekomen.
Het hoe en waarom van deze nieuwe teelten is niet duidelijk, maar het
hing samen met meer veranderingen. De ijzeren diepploeg met wielen
verving de houten krasploeg, die eigenlijk alleen maar een streep in de
grond trok, en de watermolen kwam deze kant op. De diepploeg kon voor
betere oogsten zorgen en de watermolen maalde sneller en goedkoper
dan de handmolen. Maar voor een diepploeg had je trekdieren nodig en
op de watermolen bleek rogge gemakkelijker te malen dan tarwe. Van
rogge werd brood gebakken, de trekdieren aten haverstro of haver en
leverden mest, maar die haver kon ook in het brood of in het bier. Dit
systeem was uiteindelijk veel productiever en met minder risico’s op
misoogsten, maar we weten niet waarom en in welke volgorde het zich
ontwikkeld heeft. Dit landbouwsysteem heeft het wel meer dan 1000 jaar
volgehouden op de zandgronden! Op de löss bleven de hoger gewaardeerde granen zoals tarwe en spelt belangrijker.
De kloosterhof
Rond 500 liet koning Clovis zich dopen, zoals gezegd. Maar daarmee was
deze omgeving nog lang niet christelijk. Dat gebeurde pas omstreeks 800
in de tijd van Karel de Grote, deels vrijwillig, deels met bruut geweld. Toen
waren er al een hele boel kloosters vooral in het huidige België en NoordFrankrijk. Die kloosters waren pure kenniscentra niet alleen voor het
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geloof, maar bijvoorbeeld ook over landbouw, en voor kruiden en andere
nuttige planten. Karel de Grote gaf zelfs een ‘wet’ uit (Capitulare de villis
uit 816) over het beheer van de keizerlijke landgoederen met daarin onder
andere een lijst van 73 planten die daar in de tuin moesten staan en nog
een kleine 20 fruitbomen! Een compleet overzicht dus van de ‘nuttige’
tuinplanten in die tijd en opgesteld door de abt van een van de kloosters.
In de Karlsgarten in Aken-Melaten staan al deze planten in de volgorde
van het wetboek.
Een aantal van de planten op de lijst van Karel de Grote groeit hier
normaal niet en hebben hier ook nooit gegroeid. Maar het rijk van Karel de
Grote liep van Noord-Spanje tot Denemarken dus dat is niet echt
verrassend. De meeste planten die hier wel groeien, waren hier
waarschijnlijk al in de Romeinse tijd, maar de kloostertuinen hebben deze
planten ‘bewaard’ en er mee verder gekweekt. Een paar bijzondere
voorbeelden.
- De kousenband staat op de lijst, een soort hele lange ‘sperciebonen’. Ik
denk bij kousenband altijd aan Suriname, maar Karel de Grote kende die
dus ook al. Hij kon Suriname natuurlijk niet kennen, maar de plant komt
dan ook oorspronkelijk uit Afrika.
- De goudsbloem was een veel gezaaide sierplant in mijn jeugd, nu
praktisch verdwenen. Volgens de kloosterlingen was het een medicinale
plant, maar het uitbundige oranje geel van de bloemen zal ook wel een rol
gespeeld hebben.
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- Ook grote klis of klit zou medicinaal zijn, maar in ieder geval werden de
wortels gegeten ongeveer zoals later de schorseneren. Maar die zijn nu
ook al weer bijna vergeten.

- Pastinaak werd veel gegeten. De wortels hadden een beetje de rol van
onze aardappels (want die moesten nog op Columbus wachten) en
werden met winterwortel en ui gebruikt in stamppot. Die twee staan
trouwens ook de lijst van Karel de Grote, misschien at hij ook stamppot.
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- De peerlijsterbes is een boom: een lijsterbes met relatief grote en
eetbare vruchten. Of het een veredeling is van een wilde lijsterbes uit het
Middellandse Zee gebied of een neefje is me niet duidelijk, maar in Duitsland wordt het als een inheemse plant beschouwd. In de Nederlandse
flora komt Sorbus domestica niet voor.

Woeste gronden
Na de dood van Karel de Grote begonnen zijn erfgenamen onmiddellijk
elkaar weer te bestrijden. De chaos werd nog wat vergroot doordat de
Noormannen met hun invallen begonnen, soms zelfs als bondgenoot van
een van Karel’s nakomelingen. Na zo’n twee honderd jaar was dat ook
weer (een beetje) uitgewoed en kwam er weer wat rust.
Het gebied tussen Rijn en Schelde was in die tijd (rond het jaar 1000 dus)
zeer dun bevolkt. Her en der wat kleine nederzettingen meestal in handen
van óf een klooster óf een heer die een lap grond ‘in leen’ hadden
gekregen van een hogere heer, graaf, bisschop, koning etc. Dat leen was
inclusief de mensen die er woonden, de lijfeigenen of horigen. In ieder
geval in het Hertogdom Brabant besloot de hertog rond 1200 dat alle
woeste gronden zijn eigendom waren, onterecht waarschijnlijk want die
hoorden meestal bij het leengoed. Maar nu had de hertog grond die hij
kon verpachten aan boeren die voor zichzelf wilden beginnen. Tenminste
als die dat ook mochten van hun lokale heer. Maar de hertog stimuleerde
dat en waarschijnlijk vooral als ergens een van zijn leenmannen te
eigenwijs werd.
Rond 1330 gingen zijn opvolgers als hertog van Brabant nog verder. Toen
kregen de boeren van een dorp het recht (tegen een vergoeding natuurlijk) om op een aangewezen deel van de woeste grond het vee te weiden,
hout te kappen, heiplaggen te steken etc. In praktijk werd de woeste
grond vooral gebruikt om op allerlei manieren meststoffen te maken voor
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de akkers. Gevolgen: de akkers werden vruchtbaarder, de mensen leden
minder honger en de bevolking groeide explosief tot er in 1400 ongeveer
3x zoveel inwoners waren als in 1300! Maar het bos verarmde en rond
1400 was er geen bos meer, alleen nog maar heide en moerassen. Terwijl
de hoeveelheid akkerland maar weinig was toegenomen!
Wat betekende dit voor de plantengroei? Een geweldige verschuiving
natuurlijk van planten in redelijk vruchtbare bossen, naar die van de
schrale heide. Echt veel nieuwe soorten zullen er hierdoor niet bij
gekomen zijn, mogelijk zijn er zelfs bosplanten verdwenen in die periode.
Maar rond 1400-1450 waren de groeimogelijkheden voor de boeren ook
uitgeput: meer kon er eigenlijk niet geproduceerd worden en dus kon ook
de bevolking niet meer groeien. De boeren werden gedwongen om uit
iedere vierkante meter woeste grond, akker, weide etc. te halen wat er in
zat. Iedere meter werd zo nodig op een andere manier aangepakt: een
superkleinschalig landschap ontstond met een grote variatie aan planten,
vogels, insecten.
Toch nog een nieuweling
Rond 1390 verscheen er in onze omgeving een nieuw landbouwgewas,
boekweit, helemaal uit China! Onvoorstelbaar eigenlijk en de boeren hier
waren ook stomverbaasd terwijl ze niet eens wisten dat het uit China
kwam. Maar de voordelen hadden ze snel door: boekweit is een
snelgroeiend gewas. Men sprak van 100 dagen tussen zaden en oogsten:
in juni zaaien en in september oogsten. Als het graan dreigde te
mislukken, konden ze vaak nog boekweit zaaien. Boekweit heeft geen
zware bemesting nodig en geen supervruchtbare grond, maar het is wel
kwetsbaar voor nachtvorst, veel regen, hagel. Een goede aanwinst dus,
maar geen succes gegarandeerd.
Boekweit was een belangrijke gewas
tot na 1750, toen nam de aardappel
het over. Na 1850 verdween het helemaal. Toen kwam er kunstmest en
daarmee kon de boer alles verbouwen.
Van boekweit kun je geen brood bakken want er zitten geen gluten in, maar
pannenkoeken gaat wel. En zo aten de
boeren eeuwenlang ’s morgens pannenkoeken of pap van boekweitgrutten. Of roggebrood natuurlijk.

Jan van Dingenen
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AFSCHEID VAN DE ZOMER en een PROTESTGROEP
In mijn optiek is de herfst het jaargetijde waarin ik niet zo veel hoef te
doen in de tuin. In mijn tuin tenminste. Ik weet zeker dat andere
tuinliefhebbers daar anders over denken en dat mag. Afgezien van
wat snoeiwerk, wat een lieve kennis voor me doet, eventueel wat
bollen planten en wat bloembakken leegmaken. De rest van de tuin
laat ik lekker afsterven wat goed is voor de bodem, kevertjes, mollen
enz.
Ik geniet van de overweldigende kleurenpracht van planten en bomen.
Ware schoonheden, zoals de Hamamelis, deze lijkt wel met goud
behangen.
De slakkenplaag heb ik bestreden met het middel Nemaslug (zie artikel in
de zomereditie). In april zal ik merken of het geholpen heeft. Is dit niet het
geval, dan zal ik opnieuw aan de slag moeten. De zending van het middel
is nog een verhaal apart. Na de online-bestelling lette ik op of de postbode
een pakje zou afleveren. Het zou 12 miljoen nematoden bevatten, dus
verwachtte ik een aardig pakketje. Een dag na de bestelling kreeg ik een
mail dat het verzonden was, zodat ik thuis bleef, mocht de postbode
komen.
Een dag later, geen pakje en ik overwoog de firma te bellen. Het is
namelijk levend materiaal en kan niet lang bewaard blijven. Toen ik in de
avond de postbus leeghaalde vond ik een envelop niet groter dan een
gewone met jawel, de nematoden. Het leek op zaagmeel maar het bleek
een soort kleipoeder te zijn. Ik ging meteen aan de slag. De omstandigheden waren gunstig: vochtige grond en de temperatuur tussen 10 en 15
graden. Ik roerde de inhoud in 5 liter water en goot dit uit op de plekken
met de meest gehavende planten en zoals ik al zei, nu wachten tot april.
Na het ophangen van de voederkastjes en mezenbollen is alles klaar en
kan ik nog even terugblikken op de afgelopen zomer.
Protestgroep
In juli jongst leden kregen mijn zus en ik een uitnodiging van een goede
vriend om in de Morvan in Frankrijk enige dagen door te brengen bij een
protestgroep welke zich met hand en tand verzette tegen een toekomstige enorme bomenkap in dit gebied. De Morvan, en velen van u weten
dit wel, is een rijk bosgebied van een overweldigende schoonheid. Zeer
dun bevolkt, hier en daar wat dorpjes, een paar houtzagerijen waar de
bezitters hiervan hun dagelijks brood mee verdienen.
Een firma heeft aangekondigd om hier, met financiële steun van de EU,
een aanzienlijk deel in de Morvan te kappen, teneinde (als het niet zo
triest was zou je er om moeten lachen) door kappen en verbranden van
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grote hoeveelheden bomen, groene stroom op te wekken. Er komen grote
verbrandingsovens; de plaatselijke houtzagerijen moeten verdwijnen,
waardoor de eigenaars brodeloos worden.
De protestgroep bestaat uit een dertigtal
mannen en vrouwen, waarvan diverse
zelfs hun goedbetaalde baan voor
hebben opgezegd. Door middel van hun
protest willen ze voorkomen dat de
Morvan niet meer de Morvan zal zijn door
deze ontbossing. Mensen zijn hun
inkomsten kwijt, het toerisme is ten dode
opgeschreven en de uitstoot van giftige
gassen zal enorm zijn.
Doordat we enige dagen met deze groep
samen zijn geweest, is mijn visie op
dergelijke groepen drastisch veranderd. Ik
stond versteld van hun saamhorigheid,
hun vriendschap en van hun intellect.
Over het algemeen wordt over zulke
groepen wat smalend gesproken in de
termen van lui en langharig werkschuw
t.... Niets van dit alles. Het waren keurige
mensen met het hart op de goede plaats.
Zich zeer verantwoordelijk voelend voor
onnodige verspilling van grondstoffen. Ze
waren bereid voor de goede zaak in
schamele hutten te verblijven, waar het
doorlekte tijdens plensbuien en te leven
van wat de plaatselijke bevolking hen
iedere dag bracht.
Door deze bevolking werden ze op handen gedragen. Door hun protest
lopen ze het risico om gearresteerd te worden en de Franse politie is niet
bepaald mals in hun optreden. Tot drie maal toe zijn ze in het gelijk
gesteld door de rechter maar dan ging de tegenpartij weer in hoger
beroep. Nu zijn ze in afwachting van de laatste uitslag van het Hof en
iedereen hoopt dat het ten gunste van de Morvan en bewoners zal
eindigen. Petje af voor deze groep.
Indien u hierover meer wil weten kunt u intikken:
Z.A.D (zone á defendre) Morvan.
Lies Kleintjens
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RECTIFICATIE
In de Haamsjeut (herfsteditie 2013) is er bij de verwerking van de artikelen
een misverstand ontstaan bij het artikel over de Suikerfabriek, deel II van
Fred Erkenbosch. Daarom is besloten het artikel opnieuw op te nemen in
de herfsteditie op deze site, alsook in de wintereditie.
De redactie van D’n Haamsjeut: André Ament, Jan van Dingenen, Jos
Smeets.

VOORMALIGE SUIKERFABRIEK
aan de voet van de Wijngaardsberg, deel II
“Komt tijd, komt raad”: door verloop van tijd komt de oplossing
vanzelf. Na deel I zijn een aantal vragen nog niet beantwoord.
Inmiddels ben ik via, via in contact gekomen met een nazaat van
Louis Neven. Zijn informatie is een welkome aanvulling op mijn
verhaal over de suikerfabriek in Humcoven. Verder zoekend in de
archieven vond ik de twee Belgische directeuren van deze suikerfabriek. Al deze informatie wil ik u niet onthouden.
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1865 tot 1874: Belgen starten de suikerfabriek op
“Directeur eener suikerfabriek”, woonachtig in de Langstraat 142,
Humcoven. Op dit adres schreef op 10 dec.1869, Florent Désiré Moulin
(51) met zijn (waarschijnlijk tweede) vrouw Catherine Marie Dardenne (41)
en hun drie kinderen zich in (zie noot 11). Hun jongste kinderen Paul (10)
en Marie (5) gingen hier waarschijnlijk naar school. Zoon Gustave (20)
vertrok in 1870 naar Maastricht, in 1871 huwde hij met Maria Catharina
Hubertina Jacobs uit Raar. De directeur van de suikerfabriek, Moulin,
vestigde zich al eerder op dit adres nl. op 29 maart 1865. Later, op 26
nov. 1866 kwamen daar vijf anderen bij. Zij kwamen allen vanuit Landen,
een stad in België. Allemaal vertrokken ze weer, 28 januari 1871, inclusief
directeur Moulin met zijn gezin, uit Ulestraten. Ze zijn waarschijnlijk 5 tot 6
jaar werkzaam geweest op de suikerfabriek in Humcoven en betrokken bij
het opstarten van de suikerfabriek.
Op dit adres, Langstraat 142 in Humcoven (omgeving voormalige
boerderij Boshouwers of Interfit), vestigde zich op 14 juni 1873 Jan
Bapiste Deneubourg (47) met zijn vrouw Sophia Delmeé (43) en hun twee
zonen van 20 en 17 jaar oud. Hij was de nieuwe directeur van de
suikerfabriek. Op 28 mei 1874 vertrok deze Belgische familie weer richting
België. Verlieten zij een zinkend schip? De suikerfabriek sloot twee jaar
later (1876) definitief haar poorten.
Louis Neven de “Opzigter”
Het is 4 februari 1868. Louis Neven, 27 jaar oud, komt vanuit Brusthem
(oostelijk van Sint Truiden in België) naar Ulestraten. Brusthem is gelegen
in dé fruitstreek van België, Haspengouw. Hier bloeien de fruitbomen in
het voorjaar rijkelijk. Louis wordt in Ulestraten ”opzigter” op de
Suikerfabriek. Hij is in 1841 geboren in Rummen, een plaatsje noordelijk
van Sint Truiden. Zijn kennis en ervaring voor het maken van siroop en
suiker in Haspengouw is waarschijnlijk de reden dat hij op de suikerfabriek
van de weduwe Houben aan de slag kon. De Belgen hadden het stroop
en suiker maken in de vingers.
Louis Neven logeerde in de grote, mooi wit gekalkte woning van Vliek
nr.120 (nu woning weduwe Elly Urlings-Vrencken en nu Humcoven nr. 1).
Deze was eigendom van de weduwe Houben en haar zoon Isodore
(burgemeester). Op afbeelding 2a, is deze woning te zien. Rechts hiervan
lagen de gebouwen van de suikerfabriek. Dit alles is gebouwd tussen
1865 en 1867 toen de fabriek ging draaien. Het witte gebouw stond
geregistreerd als een ‘kostgangerswoning' of personeelswoning voor het
personeel van kasteel Vliek en de boerderij. Hier huisden tussen 1865 en
1868 in totaal negen personen: een dienstmeid, drie dienstknechten, een
koejongen uit Amby, de koetsier, een kamenier (kamermeisje) uit Venlo,
een ambtenaar der Directe Belastingen uit Venlo (van 1867 tot 1868). En
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zoals vermeld, “opzigter” Louis Neven woonde er van 1868 tot 9
december 1869. Louis Neven verhuisde en stond hierna ingeschreven als
suikerfabrikant op Humcoven 143 bij Jan Pieter Notermans
(schoenmaker). Deze boerderij lag ooit tegenover de zorgboerderij van de
familie Cordewener op Humcoven 12.

Op 28 augustus 1870 huwt Louis Neven (28 jr) de op Raar geboren Maria
Ida Lemmens (21 jr). Haar vader was Joannes (Jan) Lemmens geboren in
1818 in Ulestraten. Hij was radenmaker (wiel- of wagen-maker) van
beroep. Hij woonde links van de Mariakapel uit 1854 op Raar (nu Raar 14)
bij de Hetjensweg. Zijn dochter Maria Ida, heeft Louis Neven waarschijnlijk
leren kennen door de suikerfabriek of zomaar in Waterval. Het echtpaar
Neven-Lemmens (afbeelding boven) verhuist na het huwelijk naar de
markt in Meersen. Dit was de woning (later café Pie Dreessens of “Pie de
Pees”, zie noot 9) van een oom van Maria Ida. Deze oom, Leonardus
Lemmens (Ulestraten 1825-1869), had net als zijn broer Joannes hier een
radenmakerij. Het echtpaar Neven-Lemmens kreeg 10 kinderen. Acht
kinderen werden geboren op de markt in Meerssen en twee kinderen in
de Bunderstraat (nu nr.199), een nieuw gebouwde boerderij uit 1892.
Louis overleed daar in 1907, 65 jaar oud. Zijn vrouw Maria Ida overleed in
1921, 72 jaar oud.
Stroopfabriek Nagelsmidt Meerssen
Op 12 oktober 1900 werd in Meerssen, de oprichting bekend gemaakt van
een stroopfabriek. De oprichtingsakte werd ondertekend door Louis
Neven (landbouwer, jager, koopman en zaakwaarnemer) en de Duitse
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industrieel uit Aken, vrijgezel Arnoldus Joseph Bauchmüller (1842-1914).
Hij ligt begraven in Meerssen. In 1904 is de stroopfabriek gaan draaien.
Rond 1906 kwam via een familierelatie van Bauchmüller, Robert
Nagelschmidt (1880-1952) uit Birkesdorf (D) bij de directie. Door het
overlijden (1907) van Louis Neven
kwam Robert Nagelschmidt in het
bedrijf. Toen werd ook de akte van
opheffing vennootschap firma
"Bauchmüller en Neven" opgesteld.
Robert was getrouwd met Anna Elise
Lange (1885-1977). De bakstenen voor
de stroopfabriek zijn, tussen 1900 en
1904, in verschillende veldbrandovens
ter plaatse gebakken.
Na de sluiting in 1876 van de suikerfabriek in Humcoven konden 30 jaar
later in 1904 waarschijnlijk weer suikerbieten geleverd worden. Nu aan de
door Louis Neven in Meerssen gestarte stroopfabriek.
In de herfstperiode na het plukken van het fruit en de suikerbietentijd volgt
de stroopbereiding, de drukste tijd in de fabriek. Dan kwamen de
seizoenarbeiders de vaste krachten aanvullen. Het waren vooral mensen
met een klein boerenbedrijf of dagloners. Mensen uit de omgeving die in
het najaar graag iets wilden (moesten) bijverdienen om zo hun bestaan te
verbeteren.
Na een eerdere sluiting in 1951 en een herstart in september 1954, onder
de nieuwe directie van familie Ploum uit Kerkrade, is de stroopfabriek
Nagelschmidt in 1973 definitief gestopt. De stroopfabriek lag achter de
nieuwe woningen 102 en 104 in de Bunderstraat in Meerssen.
De flink besnorde Louis Neven, heeft op de suikerfabriek in Humcoven
een belangrijke rol gespeeld. Het is niet bekend wanneer zijn
werkzaamheden daar ophielden. In Meerssen heeft hij, na zijn huwelijk in
1870, nadrukkelijk verder aan de weg getimmerd. Hij was de enige Belg
van de suikerfabriek, die zich definitief hier gevestigd heeft.
Het gebouw na de Suikerfabriek in 1876
Na de functie van Suikerfabriek heeft het gebouw meerdere veranderingen ondergaan. Er is nadien veel verbouwd, afgebroken en
aangepast. Het is onduidelijk of het gebouw na sluiting bewoond is
geweest of heeft leeggestaan. Waarschijnlijk bewoonden het echtpaar
Hendrik en Elisabeth Hendriks-Corten in 1887 de woning Humcoven 2
(zie verder de tekst). In de witte woning Humcoven 1 was al vanaf het
begin 1867 een “kostgangerswoning” (personeelswoning) voor het
personeel van Landgoed Vliek gepland (aansluitend op de tekst van
pagina 1 en 2).
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Humcoven 2 werd door Hendrik Hubert Hendriks (Nunhem 1858-1907)
bewoond, na te zijn gehuwd in 1887 met Elisabeth Corten (Ulestraten
1861-1939). Hendrik Hubert kwam in maart 1878 vanuit Nunhem naar
Ulestraten. Als huisknecht en koetsier van Jules Louis Victor Magnée, de
nieuwe eigenaar in 1878 van Landgoed Vliek. Zijn zoon, Frans Hendriks
(1888-1964) woonde er tot 1962, vertrok toen met zijn vrouw Maria
Catharina (Net) Raeven (1885-1963) naar Meerssen. Zij huwden in 1912
en kregen vijf kinderen. Hij was boswachter en tuinbaas, op het "good” bij
de familie van Meeuwen, sinds 1900. Frans vierde op 30 april 1950 zijn
gouden jubileum (50 jaar) op het landgoed Vliek; hij was twaalf jaar toen
hij begon. Frans Hendriks overleed in 1964.

Frans Urlings, de opvolger van Frans Hendriks en laatste bewoner in de
“Boswachterswoning”, was ook een werknemer (sinds 1960) van de
familie van Meeuwen. Hij was afkomstig uit Waterval en een zoon van
“mooder” Urlings of Maria Anna Raeven. Zij is een zus van Maria
Catharina (Net) de echtgenote van Frans Hendriks. Het gezin Frans en
Wies Urlings-Nijsten woonde hier met hun gezin sinds hun huwelijk in
1963 tot 2010. Vanwege zijn baan op Landgoed Vliek, hoefde het gezin
geen huur voor de woning te betalen. Frans Urlings vergrootte in 1963 het
raam rechts naast de voordeur (afbeelding 6; 2011).
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Boven de deur en topgevel zijn 7 op hoefijzers (gelukbrengende?) lijkende
muurankers te zien. Op het complex zitten deze op veel plaatsen in de
muur.
De oude klimop van de woning van Frans Hendriks en zijn gezin is nog
uitbundig aanwezig op de foto uit 1925 (deel I, blz.1) Die veroorzaakte
door de jaren heen (vanwege de ongeremde groei) een flink probleem. De
klimop groeide massaal tegen de buitengevel omhoog. Door het
binnendringen via de voegen in de woning werd de gevel flink
beschadigd. De klimop werd in 1963 verwijderd (zie noot 7). Dit probleem
zegt veel over de kwaliteit van het metselwerk in die tijd. Met behulp van
een tractor van het Landgoed werd de klimop van de gevel losgetrokken.
De restanten werden in het Vliekerbos gedeponeerd. De gehele voorgevel
van de woning werd na deze actie schoongemaakt en wit geschilderd.
Opmerking: Boswachter Frans Hendriks leidde zelfs een aftakking van
deze klimop, die via de voeg in de muur daar naar binnen was gegroeid,
verder in de woonkamer.

In december 2000 lag aan de voorzijde nog de groentetuin van Frans
Urlings. Er stond een waterpomp bij de muur. Alles is verdwenen. Sinds
2010 ligt deze woning leeg en begon het grote verval. Vergelijk ook
laatste afbeelding 8 uit 2012. Hier is duidelijk te zien dat de natuur weer
alles terug neemt wat ooit is afgenomen.
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Harie Dejong vóór 1953, Jo Urlings vanaf 1953-heden. Humcoven 1
Op het boerderij gedeelte woonde vóór 1953 de pachter Wilhelmus
Hendrikus (Harie) Dejong (1872-1957), oudste zoon van Guilliaume
Dejong en Anna Gertudis Stroum, die getrouwd waren in 1871. Het was
een bekende familie uit Humcoven. Het ouderhuis stond ongeveer op de
plaats van de nieuwbouw, Humcoven 14, toen Humcoven 145. Harie
huwde in 1901 Maria Hubertina Janssen (1873-1947) uit Meerssen.
Waarschijnlijk hierna gingen ze op de boerderij wonen. Het echtpaar
kreeg vijf kinderen. Ze runden samen met hun ongehuwde kinderen, Bér
en Marie Dejong (ze huwden op latere leeftijd) het boerenbedrijf. In 1953
moesten familie Dejong plaats maken voor de familie Urlings, op dat
moment had Harie al problemen met zijn gezondheid. Bovendien was hij
weduwnaar.

Op de afbeelding 7 uit 2013, ziet u de achterkant van het originele
gebouwencomplex van de suikerfabriek met de grote bruine poort. Hierin
bevindt zich het kleine deurtje, waar zoon Sjo Dejong (1906-1958) ooit zijn
naam in kraste. Geheel links het voormalig bakhuis. Sjo huwde rond 1935
Marie (Mimi) Janssen uit Moorveld. Zij was bijna 35 jaar huishoudster bij
het gezin van Nicolaas Joseph Demacker op de Wijngaardsberghof en op
hun boerderij in Vliek. Het echtpaar Dejong-Janssen ging wonen op
Humcoven 4, een woning die ze zelf gebouwd hadden.
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Ooit veel hoogstam in het dal van de Watervalderbeek
Hendrikus (Harie) Dejong, pachtte tot 1953 van Pieter Léon van Meeuwen
(zie noot 8), de boerderij en weilanden rondom plus enkele percelen op de
Biesenberg. Ook pachtte Harie het weiland tussen het Pompstation
Waterval (begin jaren’60) en het “Weike” van WML (zie noot 10). Dit
weiland, gelegen in het mooie dal van de Watervalderbeek, was toen
(1953) eigendom van de familie van Meeuwen.
Hierin stond een mooie appelhoogstamboomgaard, behorende bij een
gemengd boerenbedrijf van vee en landbouw (weideboomgaard). In en
rondom Waterval waren vroeger veel hoogstambomen aanwezig. In de
jaren ’50 van de vorige eeuw werden bijna alle hoogstambomen in
Limburg gerooid. Door de hoge plukkosten was het fruit te duur geworden.
Op een luchtfoto van 1937 is deze hoogstamboomgaard duidelijk te zien.
In 1958 zijn hier Canadapopulieren (Populus canadensis “Robusta”)
aangeplant, speciaal voor een vochtige bodem. Ze werden aangeplant
voor de hoge houtopbrengst (industrie) Ze zijn kaprijp na 25 jaar. In 2003
zijn de meer dan 15 m hoge “canadassen” gekapt. Anno 2013 is het
perceel een grote bloemenweide. Het weiland is nu eigendom van
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).
Jo Urlings vertrekt in 1953 van de Vliekerhof
In 1890 kwam Hubert Joseph Urlings als pachter op de Vliekerhof. In
1940 was er nog het jubileum: 50 jaar familie Urlings op de Vliekerhof. De
familie verbleef daar tot 1953. Toen verhuisde kleinzoon Jo met zijn gezin
naar de voormalige Suikerfabriek. Jo Urlings (1918-1971) was geboren op
de Vliekerhof. Hierna ging Lisa en Louis van Kan-Urlings op de Vliekerhof
wonen (1953 tot 1989). Louis van Kan (1918-1985) werd de baas (na
pensionering van Frans Hendriks) van het onderhoud op het Landgoed in
1955.
Opmerking: Jo Urlings en Lisa Urlings zijn geen familie van elkaar. Lisa en
Frans Urlings zijn zus en broer en komen uit Waterval.
Jo en Elly Urlings-Vrencken verhuisden in de winter 1953/ 1954 met hun
drie kinderen van de Vliekerhof naar deze boerderij Humcoven 2.
Op deze boerderij, met de witte ”kostgangerswoning” als woonhuis, kreeg
het gezin Urlings nog 4 kinderen. Jo verbouwde in 1953 een bestaande
stal met zolder in een voor die tijd moderne koeienstal. De stal plaats
bood plaats aan 50 koeien en lag direct achter de “Boswachterswoning”.
Deze verbouwing gebeurde in opdracht van de familie van Meeuwen
(Landgoed Vliek), die eigenaar van het hele complex was. Jo Urlings
overleed in 1971. Vandaag ten dag wordt het boerderijgedeelte,
Humcoven 1, nog steeds bewoond door de 86 jarige krasse weduwe Elly
Urlings-Vrencken.
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Het is juni 2013 als ik dit schrijf, 146 jaar na de opening (1867) van de
suikerfabriek zijn de gebouwen door “de tand des tijds” ernstig in verval
geraakt en gedeeltelijk ingestort (zie afbeelding 8, uit 2013).Afbeelding 8
Als de weduwe Urlings ooit Humcoven 1 verlaat, valt het doek over dit
complex.
De huidige eigenaren, de erven van Meeuwen, zullen waarschijnlijk niet
overwegen of financieel in staat zijn, de oude, zwaar vervallen gebouwen
te restaureren. De families Magnée (1878), en later van Meeuwen (19081989), zijn nooit betrokken geweest bij de suikerfabriek. Het zijn enorme
hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Jammer genoeg verdwijnt een
uniek cultuurhistorisch erfgoed, waarvan velen de geschiedenis niet eens
wisten, langzaam maar zeker hier in Humcoven.

Noten
1. Beetwortel of suikerbiet: ze heeft een hoog suikergehalte, daarom
wordt ze in ons land geteeld voor het winnen van suiker. Voorheen was er
het suikerriet (al meer dan 1000 jaar) de belangrijkste bron voor suiker.
De suikerbiet groeit het beste in ons Noordzee klimaat. In alle planten
komt suiker voor, maar suikerriet en de suikerbiet zijn hiervoor de
belangrijkste bronnen.
2. Het merendeel van de bevolking moest het voor 1800 doen met honing
(het belangrijkste zoetmiddel, maar niet altijd voorhanden) of sappen van
fruit en planten als zoetstof. De suikerbiet voor suiker kwam rond 1825.
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3. Het gehalte van de suikerbiet bedraagt tegenwoordig 15-20% van het
oogstgewicht De suikerbiet van nu bestaat uit ca. 75% water. Er zit in één
suikerbiet genoeg suiker om er 35 klontjes (140 gram) suiker van te
maken. In de oerbiet maar één suikerklontje (5 gram). De suikerbiet stamt
af van de, aan de kust van Normandië, groeiende zeebiet
(Amarantenfamilie). Een eenjarige plant met een lange dunne penwortel,
waar de suiker inzit.
4. Het veredelen van deze oerbiet had tot gevolg, dat de suikerhoudende
wortel in omvang toenam.
5. Van suikerbiet tot suiker anno 2013: in de herfst worden de suikerbieten
van het land gehaald. In de fabriek aangekomen komen ze in een grote
machine terecht. Hier worden de suikerbieten in reepjes gesneden. Hierna
gaan de reepjes naar een ketel met warm water. Daar worden ze gekookt.
Het suikersap loopt uit de bietenreepjes. Vervolgens worden de reepjes
suikerbiet gezeefd. Het zoete suikersap zit nu in grote pannen. Er is alleen
dun suikersap. Er moet nog heel wat gebeuren voordat het suiker wordt.
Door het sap te koken gaat het water er uit. Het sap wordt zo dikker en
dikker totdat het suikerstroop geworden is. Dikke bruine suikerstroop. En
als je goed kijkt zie je in die warme stroop al korreltjes zitten:
suikerkorreltjes. Die korrelstroop gaat in grote centrifuges. Die draaien
hard rond. Het stroopwater loopt er uit en de korreltjes blijven over: echte
kristalsuiker (witte suiker die iedereen kent).
6. In Ulestraten werd in 1865, 60 bunders (ha) suikerbieten verbouwd, á
30.000 kg per bunder. In 1879 was dit nog maar 20 bunders suikerbieten,
á 20.000 kg per bunder.
7. In Waterval werd (wordt) door verschillend landbouwers suikerbieten
geteeld, Heusschen en nu nog door Willems. Hun voorvaderen leverden
waarschijnlijk met anderen in Ulestraten aan de Suikerfabriek in
Humcoven en later na 1904 aan de stroopfabriek in Meerssen.
8. Over de klimop bij woning Frans Hendriks de volgende tekst uit Natuur
Historisch Maandblad 1930: "Te Vliek zijn bijna alle muren van de woning
van den tuinchef “Hendrix” al jaren lang er mee begroeid. Hij zegt geen
hinder van vochtigheid of andere beschadiging van de muren te hebben,
maar wel zijn er ratten niet uit weg te houden” (NHM 1930).
9. Pieter Léon van Meeuwen (1870-1921) erfde Landgoed Vliek van zijn
vader Frans van Meeuwen. Deze was gehuwd met de dochter van
Magnée. De zoon van Pieter Léon was Pieter Godfried Maria van
Meeuwen (1899-1982).Familie van Meeuwen had in die tijd (1950) meer
dan 150 ha in bezit. Vanaf hun zitkamer op het kasteel hadden ze een
prachtig uitzicht op hun eigendom. Dit betrof de gebouwen en de
weilanden die behoorden tot de voormalige suikerfabriek. Verder op de
achtergrond zagen ze de Observant, een kunstmatige heuvel van 170 m
+NAP bij Maastricht. Deze heuvel is in de jaren 1939 tot 1967 ontstaan.
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10. Het begin van het café Pie Dreessens, het huidige eetcafé Basiliek,
Markt 22 in Meerssen, is het tijdstip waarop de aanvraag op 31-03-1882
door Louis Neven positief beantwoord werd. Hij kreeg de vergunning voor
de verkoop en het schenken van sterke drank tussen Zaterdagavond zes
en Maandagochtend zes uur. Bedrag van het vergunningsrecht: tien
gulden.
11. Het “Weike” met nu nog een restant van een zestal appelhoogstam
bomen is gelegen rechts van de veldweg naar de Watervalderbeek en de
Visweg. Hier lag tot dec. 2012 pompput 6 van de WML (Waterleiding
Maatschappij Limburg). In de jaren ’60 van de vorige eeuw was deze
voormalige appelboomgaard, van “Franse Zoere”, eigendom van familie
Urlings in Waterval. Deze appelboomgaard wordt onderhouden door IVN
Ulestraten en is het laatste overblijfsel van een grote aaneengesloten
appelhoogstamboomgaard tot aan de voormalige suikerfabriek toe. Een
groot gebied in deze omgeving in Waterval is nu eigendom van WML.
12. Florent Desiré Moulin, geboren december 1818 in Bauffe, Belgie. Hij
huwde op 23 augustus 1847, Maria Alexandrina Coelmont geboren in
1821 in Brusthem (overleden in 1851). Zoon Gustave was hun 2e kind.
Louis Neven komt op 4 februari 1868 van uit Brusthem naar Ulestraten.
Waarschijnlijk was Moulin, de directeur van de suikerfabriek, een bekende
van hem en kwam hij zo op de suikerfabriek in Humcoven terecht.
13. Ik (FE) heb zorgvuldig naar informatie gezocht, maar voor correcties
en aanvullingen houd ik me aanbevolen.
Bronnen:
- Van Sjroöp tot Suiker. De geschiedenis van de suikerbietenteelt in
Limburg. MJM Kerstens.
- suikerwijzer.nl/de-geschiedenis-van-suiker.
- Van biet tot suiker/Alles over Suiker/Suikerinfo.nl
- Eigen aantekeningen (FE) en gesprekken met diverse personen,
waaronder Henk Urlings en Sjang Jaspar.
- Afbeelding gezin Frans Hendriks, familie Louis Hendriks.
- Archief Gemeente Ulestraten, inventarisnr. 4 en het Bevolkingsregister
1860-1879.
- Familiearchief Neven, Jan Neven Meerssen.
Tekst en foto’s Fred Erkenbosch, juni 2013

28

DODE DAS AAN MOORVELDSBERG
Dinsdag 24 september vroeg in de ochtend. Telefoon. Harrie Crombag uit
Moorveld belt mij met de mededeling dat bovenaan de Moorveldsberg
vlak bij de kunstgalerij langs de kant van de weg, een dode das ligt. De
das is aangereden en morsdood.

In het middengedeelte van de Moorveldsberg lopen twee wildpaden in
noord/zuidelijke richting. Direct achter de woning van de familie Crombag
is het dassenspoor, goed herkenbaar aan de zwart/witte haren die op
bepaalde plaatsen in het spoor zijn achtergebleven. 50 Meter lager in de
helling hebben de herten hun vaste route door het bos. Beide wildpaden
kruisen de Moorveldsberg. De wissels van de dassen en de herten lig-gen
in een gedeelte van de helling waar het verkeer een goed zicht heeft op
de weg. Dat is niet het geval met de plek waar de das is aangereden,
enkele meters voor het hoogste punt in de helling. Een auto die van boven
komt heeft pas zicht op het hellend gedeelte als het te laat is. En juist op
die plek is de das aangereden. Misschien dat een verkeersbord met
waarschuwing voor overstekend wild inspireert tot attent en voor-zichtiger
rijgedrag. We zullen deze uitgave van de Haamsjeut ter kennis brengen
van het gemeentebestuur met de aanbeveling de verkeers-deskundige ter
plaatse eens ogenschouw te laten nemen. Een bord met ‘overstekend
wild’ met daaronder een tekening van een das en hert moet alarmbellen
doen rinkelen bij de weggebruiker.
Paul Notten, Moorveld
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HERKENNEN VAN VOGELS - BASISCURSUS
IVN-Ulestraten verzorgt begin 2014 een basiscursus die de mensen
in staat stelt om diverse soorten vogels uit de eigen omgeving wat
beter te leren kennen en herkennen.
Tijdens de vier binnenlessen en vier excursies in het vrije veld maakt u
kennis met de meest voorkomende vogels.
Aandacht wordt niet alleen besteed aan grootte, kleur en vorm, maar u
krijgt ze ook te horen, u krijgt informatie over hun leefwijze, hun leefgebied
(habitat), hun voedsel en bijzonderheden.
PROGRAMMA
Lesavond
woensdag 12 februari 2014
woensdag 12 maart 2014
woensdag 9 april 2014
woensdag 14 mei 2014

Excursiedag
zondag 16 februari 2014
zondag 16 maart 2014
zondag 20 april 2014
zondag 18 mei 2014

De binnenlessen worden gegeven van 20.00 uur tot
22.00 uur in clubhome Onder d’n Huppel te
Ulestraten (onder Buurthuis De Huppel t.o. de kerk).
De buitenlessen worden gegeven op zondagochtend
in principe van 8.00 uur tot 12.00 uur, vertrek bij de
kerk in Ulestraten, tenzij anders afgesproken.
De kosten bedragen voor leden van IVN-Ulestraten
en IVN-Meerssen €20,--. Niet-leden betalen €25,--.
Het cursusgeld dient vooraf overgemaakt te worden
op rekeningnummer 1326 15 185 ten name van IVN,
Afdeling Ulestraten.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25 (in
volgorde van aanmelding en betaling).
Aanmelden kan bij de voorzitter (liefst per email):
Huub Servais
043-3642858
huubenpaula@home.nl
onder vermelding van: naam, adres,
telefoonnummer en e-mail adres.

30

WINKEL MET GEMAK, ZONDER PLASTIC ZAK!
Met deze leus heeft
Milieudefensie Meerssen al 25
jaar geleden actie gevoerd. Dit
onderwerp is nog steeds actueel.
Onlangs was er de krantenkop
“Europa bindt strijd aan met
dunne plastic zakjes”. De EUlanden moeten het gebruik van
dunne plastic tasjes drastisch
terugdringen. De Europese
Commissie acht een
vermindering met 80% mogelijk.
Blijven overtuigende acties bij de
lidstaten uit, dan overweegt de
Commissie de afname verplicht
te maken. Volgens Europees
Commissaris Potocnik (Milieu)
zijn de eenmalig te gebruiken tasjes een ramp voor het milieu. Zo'n 8
miljard van deze tasjes belanden ieder jaar als zwerfvuil op straten, in
rivieren, zeeën en oceanen. Niet alleen is dat een verlies aan
grondstoffen, plastic wordt gemaakt uit aardolie, het plastic bedreigt
vogels, vissen en andere zeedieren. Vrijwel alle Noordzeevogels (94
procent) hebben plastic in hun maag. Stranden aan de Middellandse Zee,
de Noordzee en de Golf van Biskaje veranderen regelmatig (afhankelijk
van de windrichting en stroming) in een waterbed van plastic. Potocnik
stelt voor dat landen maatregelen nemen om de plasticstroom in te
dammen. De lidstaten mogen zelf bepalen of ze kiezen voor een verbod
op het gebruik van de tasjes, een heffing of andere methoden, mits er
maar minder tasjes komen.
Volgens de Commissie kunnen de EU-landen het tasjesgebruik met 80
procent verlagen, als ze een voorbeeld nemen aan Ierland en
Denemarken. Daar moet de consument betalen voor een tasje, met als
gevolg dat de Deen er gemiddeld nog maar 4 per jaar gebruikt en de Ier
18. De Nederlander loopt met 71 eenmalig te gebruiken tasjes rond.
Jaarlijks worden er volgens de Commissie circa 100 miljard plastic tassen
verspreid in de EU, het merendeel (ruim 90 procent) betreft de gewraakte
dunne exemplaren. Naar schatting 8 miljard daarvan belanden niet in de
afvalverwerking, maar verdwijnen op straat en in het water. Het afbreken
van deze tonnen plastic door de natuur duurt honderden jaren. Sommige
delen van de oceaan zijn veranderd in een plastic soep: door de stroming
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bijeengebrachte grote hoeveelheden stukjes plastic. Nederland bepleitte
eerder een Europese aanpak hiervoor.
In de doelstelling van IVN komt het woord duurzaamheid voor. Laat het
niet bij woorden maar maak er daden van! Duurzaamheid uitdragen kan
door het goede voorbeeld te geven. Begin meteen: neem uw eigen
boodschappentas mee!
Els Derks - van der Wiel
Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl
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MIENE KWALLEF (winter 2013-2014)-aflevering 4
Het wordt winter. De zomer duurde bijzonder lang en dat was ook
nodig want dit jaar begon deze pas heel laat. De pruimen droegen
zeldzaam laat en lang, tot begin oktober. Ook de druivenoogst op de
Wijngaardsberg begon laat, omdat het juiste suikergehalte moest
worden afgewacht. De laatste oogst was nog in november, terwijl dit
normaal midden oktober is. De natuur vertraagde zichtbaar, bladeren
verkleurden pas begin november en nu is het eindelijk echt herfst.
Het hele jaar is ongeveer 3 weken opgeschoven. De natuur laat zich
niet leiden, geen beginnen aan en het is juist leuk om de afwisseling
te ervaren. Volgend jaar wordt het met zekerheid weer anders.
Kwallefterrassen
Dit jaar was ik enkele keren op bezoek bij Annie en Casper Jacobs in
Waterval. Hun kwallef ligt tegen de Wijngaardsberg omhoog achter het
huis. De eerste keer was nog in het voorjaar. Ze hadden, zo zeggen ze
dat zelf, “al bijna alles in orde”. Dit terwijl ik op de tweede golf warmere
dagen moest wachten om “verder te kunnen”. Hun groentetuin is een
stelsel van kwallefterrassen tegen de helling. Als je het ene terras
overziet, dan blijkt erachter of erboven een volgend terras te liggen. En
daarboven nog een en dan nog een. Het totale oppervlak kan ik niet zo
maar inschatten, dat is zeker 15 x 50 m2. Casper en Annie glunderen bij
het tonen van de resultaten. Terwijl ik de aardappelen nog moest poten,
kwamen deze hier al boven. Uien in overvloed, erwten en dikke bonen in
meerdere rijen.
Plaats al klaar voor de vele tomatenplanten, een grote kwekerij. Immers
ze kweken groenten voor ook de kinderen en hun gezinnen, fijn toch. En
alles wat er over is ligt keurig geëtaleerd op een tafeltje voor de poort.
Menigeen doet dit adres regelmatig aan. Midden september kwam ik
voorbij en was getuige van een nog zeldzaam voorkomende gebeurtenis.
De oogst van de witte kool was aan de orde en er werd zuurkool gemaakt.
En dit volgens eeuwenoude traditie. Ze hadden de hulp van ome Hub
ingeschakeld en met z’n drieën werd deze klus geklaard. Twee grote
stenen potten stonden klaar. De kool werd fijn gesneden en in de potten
opgestapeld en in zoutwater stevig aangedrukt. Deze jaarlijkse klus wordt
op een gezellige manier samen gedaan, soms wisselt men af en men is
zichtbaar tevreden over de oogst en ze zien uit naar de eerste
zuurkoolstamppot. Dat zal wel begin december worden.
Wat ik van Annie wil leren is het witlofkweken. Zij heeft een diepe bak
buiten waar de witlofwortelen onder een donker grondlaagje overleven en
aan het einde van de winter bovenkomen om te worden geoogst.
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En van Casper vernam ik dat ook hij wel eens last heeft van woelratten.
Dit jaar kocht hij enkele mollenverjagers op zonne-energie. Of het echt
zal werken kon hij nog niet vertellen. Wat een genot om ’n halfuurtje met
hen te keuvelen. Het is bij hen vooral alles op basis van traditie. Als er
dan ook nog genoeg afnemers zijn dan heb je toch echt niet meer nodig.
Dahlia’s
Naast de vele groenten
had ik dit jaar veel
plezier aan de dahlia’s.
Na de ijs-heiligen
worden de knollen uit
de kelder gehaald en
gesorteerd. Ik had
ongeveer twintig
verschillende. Ik wist
van vroeger dat mijn
moeder deze ook in
haar kwallef had staan.
Dus het was eenvoudig om haar ook te
plezieren met een rijtje
dahlia’s. Echter ik had
mij een beetje vergist
met de plek. Een
boerengroentetuin is
ingericht met het doel
productie van groenten.
Bloemen zijn eigenlijk bijzaak en staan aan de randen. Ik had de rij
dahlia’s gewoon midden in de kwallef gepoot en dat was toch niet echt
haar idee. Juist hierin zit het begrip van “miene en diene kwallef”.
Maar toen de bloemen zich lieten zien kwam ook voor haar het genieten.
Hoe moeilijk het voor haar is om nog iets te oogsten, ze had altijd verse
dahlia’s in de vaas. En dat vanaf half juli tot de tweede week van
november. In ons huis stonden bijna continu twee volle vazen dahlia’s te
pronken. Puur genieten. Bijzonder is dat het een bonte mengeling van
kleuren is; van dahlia’s kun je deze bijna rare combinatie verdragen. De
bloemen houden maar een weekje, maar als je genoeg aanwas hebt is
dat geen probleem. Je kunt nog eens lekker royaal zijn, ook om weg te
geven; nog meer mensen blij. Tegen half oktober gaat het doorgaans
vriezen en dan is de bloemenweelde afgelopen. Dit jaar duurde het dus
drie weken langer. Daarna is het gedaan en moeten de knollen uit de
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grond. Bij de geringste nachtvorst bevriezen ze en zijn ze verloren. Het
groen wordt afgesneden en is perfect materiaal voor de composthoop. De
knollen worden gerooid, gewassen en aan de lucht gedroogd. Vervolgens
krijgen ze hun verdiende rust in de kelder in een grote bak onder een
laagje van zand en zaagmeel.
Hoe ik aan dahlia’s kwam? In Amby aan de Molenweg is een grote
dahliatuin van de EMDV (Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging). Hier kun
je doorgaans op zomerse dagen terecht voor een bosje vers geplukte
dahlia’s en in oktober de gerooide knollen kopen. Gewoon eens doen en
daarna keuze maken voor bepaalde soort en dan heb je plots zelf
dahlia’s.
Woelrat
Dan nog kort
iets over een
bezig diertje,
waar niemand
mee bevriend
is. De woelrat is
er gewoon en je
wordt hem niet
eenvoudig kwijt.
Het is bepaald
geen lieverdje.
Ze kunnen wel
20 cm lang
worden en tot
300 gram zwaar zijn. Je krijgt ze niet te zien, ze zijn schuw en leven onder
de grond. Als je ze in de tuin hebt, ook fruitplantages, dan richten ze best
veel schade aan. Ik had dit jaar twee courgetteplanten staan. Ze hadden
beide goede vruchtzetting en stonden er prima bij. Op gegeven moment
zag ik dat een plant verpieterde. De plant stond nog gewoon recht en na
het optillen zag ik dat het gehele wortelstelsel was afgevreten. Nog erger,
van de drie rijen aardbeien (vorige zomer geplant) was van de planten dit
voorjaar zeker de helft dood omdat de wortelgroei compleet was
verdwenen. Vorig najaar was van het perceel voederbieten toch zeker
30% van de bieten aangevreten of zelfs uitgehold. Zelfs de prei wordt niet
ontzien. Wat doe je eraan? Vallen zetten, emmers ingraven met bodempje
water, een speciale (dure) val aangeschaft en geplaatst en ook de
mollenverjagers van Casper aangeschaft. Bij het omspitten, dit voorjaar,
heb ik een tactiek gebruikt om middels het bewerken van de grond steeds
ook de woelrat naar “buiten” te verdrijven. Dat was waarneembaar aan het
35

stukje gazon naast de kwallef. Daar was het gewoon een gatenkaas. Dus
verdrijven of verjagen helpt ook. Voor de aardbeien heb ik een ander
oplossing gevonden. De nieuwe planten heb ik in grote plastic
bloempotten geplant. Zo kan dit lieve beestje niet aan de wortels komen.
Al met al denk ik dat het wel helpt, maar weg is mijn vriendje niet. Ook dit
is een spel. Ik erger me er niet aan. Dit is ook natuur. Volgend jaar komen
weer nieuwe kansen. Zo blijf je bezig.
Veel groene groeten,
Henk Urlings.
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NACHT VAN DE NACHT
Zaterdag 26 oktober hebben 25 personen waaronder 11 kinderen meegedaan aan een spannende wandeling
in het donker onder de titel Nacht van
de Nacht. Dit was een landelijke
activiteit en werd al voor de negende
keer georganiseerd door de Milieufederaties en Stichting Natuur en
Milieu. In onze Gemeente was de
organisatie in handen van IVN-Meerssen, IVN-Ulestraten en Milieudefensie
Meerssen. Doel was om de schoon-heid
van de duisternis te laten ervaren en de
verschillende manieren van straat- en
tuinverlichting te laten zien.
We hebben een 24-uurs economie, willen ook ’s nachts overal licht maar
dat is niet gezond voor dieren en mensen. Sinds de invoering van de
straatverlichting slapen mensen gemiddeld 1,5 uur minder: dat zegt
genoeg. Ook gaan we er van uit dat een buitenlamp die constant brandt
goed werkt tegen ongewenst bezoek. De politie adviseert echter een
buitenlamp die reageert op beweging en dus niet de hele tijd brandt.
Rijkswaterstaat gaat ook de verlichting langs de snelwegen drastisch
verminderen. De gemeente Meerssen let ook op duurzame verlichting en
in het buitengebied wordt groene verlichting aangebracht als de lampen
aan vervanging toe zijn. Het bioritme van vogels en andere dieren wordt
door groen licht minder aangetast. Booreilanden worden daarom ook
verlicht met groen licht.
Halverwege de wandeling werden we boven op de Wijngaardsberg
begroet door leden van de weer- en sterrenkunde vereniging Galileo.
Gelukkig was het helder weer en konden zij uitleg geven over de
sterrenbeelden. Er stonden vijf telescopen opgesteld en dus kon iedereen
een onvergetelijke blik op het heelal werpen.
We hopen volgend jaar weer een interessante en bijzondere wandeling in
het donker te organiseren. Dat is dan ook voorafgaand aan de nacht dat
de wintertijd ingaat. Dus tot zaterdag 25 oktober 2014!
Alle activiteiten van IVN zijn altijd te vinden op www.ivn.nl, doorklikken op
provincie Limburg en dan de afdeling van uw keuze: Ulestraten, Meerssen
of een andere afdeling.
Els Derks-van der Wiel
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VOLKSNAMEN VAN VOGELS
Jos Smeets: Tekst; John Smeets: Foto's.
Met volksnamen bedoelen we hier streeknamen, dialectische namen,
volksnamen, die een rijke kijk geven op de vogelsoorten, die we in
Nederland tegenkomen.
Over het ontstaan en het voorkomen van vogelnamen is veel te vertellen,
vandaar dat ik dit artikel voor de lezers schrijf. Ik geef ook aan, hoe mijn
belangstelling voor de vogelnamen is ontstaan.
Hoe het allemaal begon
De start van de belangstelling voor vogelnamen, beter gezegd
dialectische namen is 'veroorzaakt' door Huub Snellings uit Schimmert,
die een beginnende verzameling van dialectische namen had aangelegd.
Hij vroeg mij om samen verder te gaan op zoek naar dialectische namen
en ze vast te leggen in een overzichtelijke klapper.
Dat resulteerde in een lijvige klapper, waarin alle soorten vogels, die
normaliter voorkomen in Nederland, werden beschreven. Per blad
noteerden we de Vogelsoort , gevolgd door de Dialectische naam, de
vermelding van de Afkomst (streek) met eventuele Opmerkingen
betreffende de betekenis van de naam.
Eerst legden we vast wat we al hadden verzameld. Daarna vulden we die
aan met wat we nieuw ontdekten. Regelmatig werd er uitgewisseld en zo
breidden we onze verzameling uit. We verzamelden tegen de 2000
namen en er kwamen steeds meer namen erbij. De vogelaars, die ervan
wisten, gingen op zoek naar nieuwe (oude) namen. We kwamen ze ook
tegen in tijdschriften en vooral in oude boeken.
Maar ......... er waren meer verzamelaars. En die waren een stuk verder
dan wij; mogelijk ook al veel eerder begonnen. Henk Blok (Leidschendam)
en Herman ter Stege (Waalre) hadden hun verzameling in 1995 in
boekvorm uitgegeven. Een verzameling van zo'n 5000 namen en de
namen in het Duits, Engels, Frans en Fries.
Dan kun je alleen nog maar overschrijven uit het boek, maar dat is geen
optie. Ik heb onze verzameling nog bewaard, maar ik gebruik het boek
van Blok/ter Stege nog regelmatig als naslagwerk. Beter gebruik te maken
van een goed boek, dan te blijven hangen aan je nog uit te breiden eigen
boek.
Of zoals een kok eens tegen me zei: 'Beter goed ingekocht dan slecht zelf
gemaakt.' De verzameling bestaat dus nog, maar is op een laag pitje
blijven staan.
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Het ontstaan van vogelnamen
Wetenschapsmensen gebruiken de wetenschappelijke naam om een
vogel te benoemen. De voorgangers zijn Aristoteles (4e eeuw v. Chr),
Albertus Magnus (13e eeuw) en Conrad Gesner (16e eeuw). Zij gaven de
vogels al namen. Caroles Linnaeus (18e eeuw) heeft het systeem
ontworpen, dat nu nog gangbaar is: de indeling in ordes, families,
geslachten en soorten. Wij maken als amateurs slechts zelden gebruik
van de Latijnse namen; dat laten we over aan wetenschappers of aan
amateurs die gewichtig willen doen.
De mensen van vroeger stonden dichter bij de natuur. Men was bekend
met de verschillende vogels in hun contreien. Men gaf ze zelf een naam
en die werd gemeengoed in een bepaalde streek. Men was bekend met
het doen en laten van de vogels; men kon ze herkennen aan de tekening
en kleur, het geluid dat ze maakten, het gedrag. Welnu, die gegevens
leverden de nodige ideeën op voor het bedenken van een naam.
Vergelijk in dit kader de namen van mensen:
- Afkomst: (van Nimweghen of van Stiphout en van Aarnhem.
- Beroep: (Bekkers, Smeets, Schoenmakers)
- Postuur: (de Klein, Petit, de Groot)
Bij vogels ging dat ook zo:
- Uiterlijk (dikbek = appelvink;
dikke snavel), (schurftkraai = roek
grijs rondom snavel)
- Beweging (bidder = torenvalk;
wiekelen boven akker),
(stijgleeuwerik = veldleeuwerik;
gaat zingend de hoogte in)
- Aanwezigheid in het jaar:
(pinkstervogel = wielewaal),
(winterliester = kramsvogel)

Zo ontstond in elke regio een
uitgebreid bestand aan namen. Aan een indeling in soorten, geslachten
dacht men nog niet, het waren immers amateurs. Geen wonder dat er
heel wat vergissingen bij waren. Verwarring alom. Zo vallen in Zeeland
onder de naam Stekveugel alle grotere stootvogels, ongeacht of het een
buizerd of een torenvalk is.
De koolmees wordt nog wel eens verward met de pimpelmees en beide
krijgen de naam biemeis.
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Ik ga nu over tot het geven van voorbeelden over volksnamen van vogels,
door te kijken, waarvan ze zijn afgeleid.
Vogelnamen en hun herkomst
- De naam is afgeleid van het uiterlijk van de vogel. Zoals wij mensen
benoemen, en dat zijn vaak bijnamen, hebben we het over de witte, de
lange, de kromme van Hanegem. Voorbeelden van vogels zijn de dikbek
(appelvink), bloodvink (goudvink), paljas (groene specht), witpenske
(huiszwaluw), robijntje (kneu)
- De naam is afgeleid van het
voedsel en het bemachtigen
van voedsel.
Lijkenprikker (zwarte kraai),
doorndraaier (grauwe klauwier),
akkermenneke (witte kwikstaart), klampvogel (torenvalk).
- De naam is afgeleid van de
zang en roep van de vogel.
Maarts veulen (groene specht),
ratelaar (nachtzwaluw),
allerleizengerke (spotvogel),
kweker (keep).
- De naam is afgeleid van de overeenkomst met andere vogels.
Blauwspecht (boomklever), boerennachtegaal (heggenmus), zwarte raaf
(zwarte kraai), klein tuinekstertje (bonte vliegenvanger).
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- De naam is afgeleid van het biotoop van de vogel.
Heggetaatsj (heggemus), dakmus of panmus (huismus), stadszwerbel
(gierzwaluw), reetmösj (kleine karekiet).
- De naam is afgeleid van de
manier van bewegen.
Wientepperke (gekraagde
roodstaart), jezuskippetje
(waterhoen),
zwevertje (torenvalk), dopper
(kuifeend), dükertje (dodaars)
- De naam is afgeleid van hoe
men de vogel beleefde.
In vroeger tijden beleefde men
vogels anders dan in onze tijd.
Men zag vogels als de
verbintenis tussen hemel en
aarde (arend), als berichtgever van de dood (uilen), als brenger van
vreugdevolle gebeurtenissen (ooievaar).
- Men schreef er bepaalde krachten aan toe. Ook had men gevoel voor
het karakter. Dat is nu nog het geval. Mensen moeten niets van
kraaiachtige vogels hebben: de raaf, de ekster, de gaai en ook uilen staan
vaak in een kwaad daglicht.
Voorbeelden zijn: Heks (zwarte kraai), druidevogel (winterkoning), wouter
of merkof (gaai), zigeunervogel (kruisbek, vanwege grillige
trekgewoontes).
Slot
Een interessant gegeven, al
die namen. Leuk quizmateriaal. In de zomerhaamsjeut van dit jaar
stonden er 10 genoemd. In
de herfsteditie
heb ik verstek laten gaan.
In deze wintereditie staan er
weer tien om de ´gewone´
naam erbij te zoeken.
Succes
Jos Smeets: Tekst; John Smeets: Foto's.
41

QUIZ MET STREEKNAMEN VAN VOGELS
Welke vogel is dat?
In deze 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 ze:

1. Wientepperke
2. Stadszwerbel
3. Maarts veulen
4. Wit penske
5. Heivink
6. Lachduufke
7. Sjouwevègerke
8. Gek bilke
9. Doevesjtwaoter
10. Pinhin

Schakel de hulp in van jong en oud, dialecten, etc.
Succes, Jos Smeets
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DE LETTERZETTER
Dit is geen verhaal over de wijze waarop vroeger in drukkerijen
gewerkt werd. Er zijn tijden geweest dat men de letters uit bakjes bij
elkaar moest zoeken om tot drukwerk over te kunnen gaan. In ons
digitale tijdperk is het beroep van letterzetter uitgestorven. Nee, dit
verhaal gaat over een keversoort, die in onze bossen veelvuldig kan
worden aangetroffen en daar behoorlijke schade kan aanrichten.
Maar daarover later.
Ik kwam de letterzetter op het spoor, toen ik hem aantrof in het
Vliekerbos. Voordat het bos groot onderhoud onderging, lag er in de buurt
van de grote dassenburcht, aan het bovenste pad, een grote boom dwars
over het pad. Talloze kinderen uit Ulestraten zullen over die stam zijn
geklommen, en waarschijnlijk ook hun papa’s en mama’s . Ook opa’s en
oma’s zijn er overheen geklommen, al hebben die laatsten wellicht een
omweggetje gemaakt om er langs te geraken. Op die stam, waar de
schors inmiddels afgevallen was, zaten afdrukken, zoals ze op de
volgende afbeelding zijn te zien.

De figuur is als het ware uitgefreesd in de buitenste jaarringen van de
stam. In het midden ligt een straatje. Van daaruit lopen gangetjes alle
kanten uit. Het grappige is dat die gangetjes dicht bij de hoofdstraat vrij
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smal zijn en naar mate ze verder van het centrum liggen worden de
gangen breder. Een prachtig patroon, niet een keer, maar talloze malen te
zien op dezelfde stam. Als je je fantasie even gebruikt dan is onmiddellijk
duidelijk wat hier aan de hand is. Een of ander beestje heeft in het
centrum eitjes gelegd. Uit die eitjes zijn op een gegeven moment larven
gekropen, die zich gevoed hebben met de cellen van de buitenste
jaarringen. Daarbij bleven de larven nog veilig onder de op dat moment
nog aanwezige boomschors. Wat ook heel duidelijk is dat de larven
blijkbaar steeds groter worden en steeds grotere gangen nodig hebben
om verder te komen. Zouden de larven de gangen niet breder maken dan
zouden ze zich letterlijk klem vreten. (Misschien komt onze uitdrukking
daar vandaan!). Opvallend is ook nog dat er hier en daar grotere gaten in
de gangen zitten, op de foto te zien als donkere rondjes. Het zou toeval
kunnen zijn, maar ze horen echt bij het patroon, zoals we zullen zien.
Hoewel ik de foto dus al jaren geleden heb gemaakt, ben ik nu pas eens
op internet gaan kijken of ik meer achtergrondinformatie bij deze figuur
kon vinden. Nadat ik de naam van het beestje had gevonden, was het
vinden van meer informatie een fluitje van een cent.
Het insect
Eerst maar eens een foto van de letterzetter.

Zoals te zien een niet onaardig beestje, met een bruin rode kleur. De
afmeting ligt in de buurt van 3 mm, maar anderen spreken van 4 of 5 mm.
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Blijkbaar zijn ze moeilijk te meten! Klein maar fijn zeggen ze wel eens.
Toch moet u het beestje niet onderschatten: het kan aardig wat schade
toebrengen. Vooral in de bosbouw is het een gevreesde tegenstander.
Voorplanting
Dan eens kijken hoe hij zich eigenlijk voortplant.
In het voorjaar zoekt het mannetje een geschikte sparrenboom en knaagt
onder de schors een korte gang met aan het einde daarvan een verbrede
'paringskamer'. Daarna start hij de productie van sekslokstoffen en
probeert hij één tot drie vrouwtjes in zijn paringskamer te lokken.
Na de paring knagen de vrouwtjes vanuit deze kamer elk een ongeveer
15 cm lange moedergang. Als er twee vrouwtjes zijn lopen de verticale
gangen in tegengestelde richting van elkaar weg, indien er drie zijn lopen
de moedergangen in een Y-vormig patroon. Deze Y-vormige patronen
heb ik overigens niet waargenomen in het Vliekerbos.
De moedergangen hebben elk 2 - 4 verbindingen met de buitenwereld, de
zogenaamde luchtgaten. Door deze gaten wordt het boorafval (fijn
zaagsel) via het uitgeholde gedeelte van de dekschilden met de vier
tanden naar buiten gewerkt. Als de moedergang klaar is, legt ieder
vrouwtje 30-60 eieren, elk in een aparte nis. De nissen vormen de
uitgangspunten van de vraatgangen van de larven, die zich aan
weerszijden van de moedergang een weg knagen op het snijvlak van de
schors en de bast. De volgroeide larve knaagt een poppenwieg aan het
einde van haar vraatgang, waar de gedaanteverwisseling plaatsvindt.
Schadelijk
Nu hebben we dus een verklaring voor alle verschijnselen die we in eerste
instantie zagen in het patroon. Maar hoe zit het met de schade die de
lettervreter aan kan brengen?
De letterzetter heeft een voorkeur voor de spar, in het bijzonder de
fijnspar, maar hij wordt ook aangetroffen op lariks, douglasspar, zwarte
den en gewone zilverspar. Als de boom nog gezond is dan is hij in staat
om deze insecten af te weren door hars te vormen rondom de aangevallen plek. Maar als de boom verzwakt, of zelfs al dood is, kunnen de
insecten ongestoord hun gang gaan. En dan kan het snel gaan. Als de
larven volgroeid zijn, verpoppen ze zich en na circa 6 weken na de
eiafzetting komen de kevers uit de poppen, boren ze zich naar buiten en
vliegen uit naar een volgende boom. Dan begint de tweede cyclus. In
(voor hen) gunstige omstandigheden kan er zelfs een derde cyclus in een
jaar volgen. In 1 cyclus kunnen 60 nakomelingen worden voortgebracht, in
2 cycli kunnen er 3600 nakomelingen worden voortgebracht en bij 3 cycli
worden er dat al 216000. Natuurlijk worden niet alle exemplaren
volwassen, maar dit geeft wel inzicht in het potentieel. Als er geen
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verzwakte bomen beschikbaar zijn, kan ook de aanval ingezet worden op
gezonde exemplaren. Om een gezonde boom succesvol aan te vallen zijn
ongeveer 4000 tot 6000 letterzetters nodig. De boom kleurt dan geleidelijk
bruin bij gebrek aan voedingstoffen en sterft af.
De letterzetter werd in het verleden actief bestreden. Momenteel wordt de
kever, die nagenoeg overal aanwezig is in het Nederlandse bos, meer
beschouwd als een onderdeel van het huidige ecosysteem in bossen en
wordt actieve bestijding achterwege gelaten. Men accepteert dat er een
zekere cyclus van ongeveer 6 jaar is. Als er op een gegeven moment veel
verzwakte bomen zijn door extreme droogte of veel dood hout is door
stormen, dan is te verwachten dat de cyclus start. In het eerste jaar zullen
de afgewaaide takken worden gekoloniseerd. In het 2de jaar zullen de
verzwakte exemplaren of schaduwbomen worden aangepakt. De piek ligt
in het 2de en 3de jaar. Daarna hebben de natuurlijke vijanden van de
letterzetter (denk bijvoorbeeld aan de specht!) zich zodanig vermeerderd,
dat zij de populaties weer kunnen reduceren. Na 3 tot 6 jaar is het over
voor de letterzetter, die zich weer moet terugtrekken op zijn niche,
wachtend op nieuwe kansen. De een zijn dood is de ander zijn brood!
O ja, voordat ik het vergeet: de Latijnse naam voor het beestje is “Ips
typographus”. Ook zonder klassieke opleiding is hier de link met
letterzetter uit te halen!
Andre Ament
Bronnen:
-Bosschap, Praktijkadvies dennenscheerder en letterzetter, Bosschap,
2012
-http://nl.wikipedia.org/wiki/Letterzetter_(insect)
-http://www.wageningenur.nl/nl/show/Letterzetter.htm
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SLECHTE HERINNERINGEN AAN MOODER MAAS
De Maas is al vaak bezongen, maar de laatste jaren wordt vooral de
Grensmaas nogal bejubeld vanwege de uitbreiding van haar
natuurwaarden d.m.v. de ontgrindingen en de voorwaarden
waaronder deze ontgrindingen mogen plaats vinden. Men spreekt
dan ook niet meer van Grensmaas maar van Rivierpark Maas-vallei.
De eerste tekenen wijzen er inmiddels op dat het een prachtig stukje
natuur gaat worden van Maastricht tot Maas-bracht. Mijn oudste
herinneringen aan de Maas zijn echter verre van geweldig.
Geulle (aan de Maas) en de hete zomer van 1947
Het dorp Geulle kun je beschouwen als bestaande uit twee delen; Geulleboven en Geulle-beneden, dit laatste ligt in het dal van de Maas.
De basisschool van Geulle lag vroeger bij de Sint Martinuskerk in het
gehucht Aan de Maas. Voor de Geulse kinderen die “boven op de berg”
woonden betekende dit dat er ‘s morgens een klein uur naar school moest
worden gelopen en ’s avonds even lang weer terug. Even in de
lunchpauze naar huis was voor die kinderen geen optie; helaas behoorde
ik tot die groep die moest overblijven. De meegekregen boterhammen
werden als regel droog opgegeten, de huidige blikjes, pakjes, flesjes met
allerlei sapjes e.d. bestonden niet of waren te duur voor het dagelijks
gebruik.
Maar gelukkig was er wel een waterkraan in de gang van de school en
daar mochten we gebruik van maken. Helaas maar één keer per
middagpauze!
Ik heb toen, en ook later, nooit begrepen waarom dit maar één keer
mocht; was het te duur of was het dat de vloer rond de kraan een beetje
nat werd?
Kortom die ene keer watertappen was vooral in de zomer veel te weinig
en dat zeker tijdens de hete zomer van 1947. Gelukkig woonde in de
buurt van de school een ouder echtpaar dat begrip had voor de situatie en
wij mochten gebruik maken van hun waterpomp. Helaas voor ons
kinderen van boven de berg, gewend aan heerlijk kraan- of pompwater,
was dit geen onverdeeld genoegen. Het water leste wel je dorst, maar
smaakte verder zo vies dat je er zo weinig mogelijk van dronk. Nog steeds
is het zo dat als ik ergens rioollucht ruik, ik terug denk aan dat “heerlijke”
water uit die pomp aan de Maas.
Waar kwam die vieze smaak en geur vandaan?
Toen ik mij vele jaren later wat interesseerde in de geologie kwam ik
vanzelf uit bij de opbouw van de bodem in de Maasbedding. Na enige tijd
had ik door dat het Maaswater stroomt over haar eigen grindafzettingen,
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vanuit het verleden meegevoerd toen de Maas nog een gletsjerrivier was
en in staat bleek grind uit de Ardennen mee te nemen en hier af te zetten.
Zodoende bevinden zich links en rechts van de huidige Maas dikke
grindpakketten waarop dan weer of löss ligt of Maasslib.

Als vroeger de mensen “boven op de berg” een waterput sloegen dan
waren ze wel even bezig, want ze moesten wel erg diep gaan om bij het
grondwater uit te komen.
In het gehucht Aan de Maas waren ze binnen de kortste tijd klaar, even
door de löss- of sliblaag heen en daar was het grondwater al.
Echter, er was een groot verschil in kwaliteit tussen het water van Aan de
Maas en dat van het hoger gelegen deel van Geulle. Water opgepompt in
Geulle-boven is regenwater dat tientallen jaren geleden is gevallen en
door diverse grondlagen is gesijpeld waardoor het goed is gefilterd en vrij
is van bacteriën, geur- en smaakstoffen.
Het water dat vlakbij onze school door ons in de middagpauze werd
opgepompt was in feite puur Maaswater dat, nauwelijks gehinderd door
het Maasgrind, vrije toegang had tot de pomp. Dat wij nooit ziek zijn
geworden van het Maaswater is waarschijnlijk te danken aan het feit dat
het ondergronds verblijf van het Maaswater gedurende de rit van de
bedding tot aan de pomp lang genoeg was om het water bacterievrij te
krijgen. Maar deze tijd was absoluut tekort om het Maaswater te ontdoen
van de geur- en smaakstoffen die er via de verschillende stadsriolen in
terecht waren gekomen.
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Vooral ‘s zomers als er weinig regenwater in de Maas aanwezig was, was
uiteraard het aandeel rioolwater extra hoog. En uitgerekend in die dagen
hadden wij de meeste dorst!
Tot slot
Terugblikkend n.a.v. bovenstaande vind ik het nog steeds onbegrijpelijk
dat een school destijds zo afwijzend reageerde op een basisbehoefte van
haar leerlingen en mogelijk zelfs hun gezondheid in gevaar bracht. Ik, en
gelukkig ook mijn schoolgenootjes, zijn er niet aan doodgegaan, maar de
vieze lucht en de afschuwelijke smaak zal mij altijd bijblijven.
Om toch nog positief te eindigen: op een warme zomerdag ben ik me
soms bewust van het schone en lekkere drinkwater dat ’gewoon’ uit
de kraan stroomt en dat niet ruikt naar het riool van Luik!
Als tegenhanger van de zomer
Geulle a/d Maas in de winter:

Wim Ghijsen
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ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur

Zondag 29 december: 34e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(043 364 4647). Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat).
Woensdag 8 januari: Varia-avond en Nieuwjaar wensen o.l.v. Wim Derks
(043 364 3740).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Zaterdag 11 januari: Jeugdactiviteit: op bezoek bij de heks o.l.v. MarieJosé Steyns (045 404 1639).
Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Woensdag 29 januari: Algemene ledenvergadering
Aanvang 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Woensdag 5 februari: Lezing over het unieke historische kasteelpark van
Landgoed Vliek en de mooie natuur van het bijbehorende Vliekerbos door
Fred Erkenbosch (043 364 4647).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Zaterdag 8 februari:
Jeugdactiviteit: roofvogels- en uilenballen uitpluizen o.l.v. Marie-José
Steyns (045 404 1639).
Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Woensdag 5 maart:
Lezing over de das door Wim Ghijsen (043 364 4976).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Zaterdag 8 maart:
Jeugdactiviteit o.l.v. Jeanne Lam (043 364 9012).
Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Woensdag 12 maart:
Boomfeestdag. Nadere informatie volgt op website en in media.
Vrijdag 14 maart en Zaterdag 15 maart:
Opschoonactie. Nadere informatie volgt op website en in media.
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Zondag 23 maart:
Wandeling in de Maasvallei bij Borgharen. Struinen door de nieuwe natuur
o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Bij hoogwater gaan we naar
Itteren.
Vertrek: 13.30 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat) of 14.00 uur
Trichtervoogdenstraat 66 in Borgharen.
Woensdag 2 april:
Lezing over bodem en water in Waterval door Wim Derks (043 364 3740).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Zondag 6 april:
Excursie over bodem en water in Waterval o.l.v. Wim Derks (043 364
3740). Vertrek: 14.00 uur bij Waterval nr 13.
Zaterdag 12 april:
Jeugdactiviteit: amfibieën o.l.v. Marie-José Steyns (045 404 1639).
Aanvang: 9.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
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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 Natuurbeheer

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Onderhoud

Wil Dohmen
Kasteelstraat 66
6235 BR Ulestraten – tel: 3644248

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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