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VAN DE BESTUURSTAFEL
Hebben we toch nog een hittegolfje gehad in de zomer. Beetje
vreemd gevoel op het moment dat je een stukje moet inleveren voor
de herfstversie van de Haamsjeut.
Ik hoop in elk geval dat iedereen een mooie zomerperiode achter de
rug heeft en weer volop gemotiveerd is om de komende tijd te
genieten van onze gezellige woensdagavonden. Zie daarvoor het
programma dat bij de zomereditie van de Haamsjeut zat en nu weer
bij deze herfst uitgave.
Niet dat er intussen niets is gebeurd, lees verderop maar de indrukken
van de voorbije activiteiten.
Zoals waarschijnlijk bij de meeste leden wel bekend, zijn er wat perikelen
rond de verbouw van ons clubhuis. Het bestuur heeft daarover contact
opgenomen met de gemeente Meerssen. In een uiterst prettig onderhoud
hebben we wethouder Maureen Gubbels ons ongenoegen over de gang
van zaken en de opstelling van de Stichting Gemeenschapshuis
Ulestraten kenbaar gemaakt.
Verder wordt IVN-Ulestraten nauw
betrokken bij het onderhoud van het
Vliekerbos. Wellicht wordt de
jaarlijkse natuurwerkdag
aangegrepen om de zoomvegetatie
van het bos te onderhouden.
Misschien moeten er dan wel meer
natuurwerkdagen komen, maar de
beslissing daarover laat ik graag aan
de inhoudelijk deskundigen over.
Vrijwilligers kunnen zich alvast
melden bij Fred en/of Wim (G).
Ook heeft IVN op verzoek van de
Gemeente de kleine landschapelementen geïnventariseerd. Het
gaat hierbij om graften, heggen,
poelen, solitaire bomen enz. Deze
worden opgenomen in het nieuwe
Bestemmingsplan Buitengebied en
worden daarmee dan uitdrukkelijk
beschermd. Ik heb daarbij mogen
helpen en het heeft mij weer iets
meer kennis en inzicht gegeven in
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onze ontzettend mooie omgeving. Ik leer echt nog steeds bij, maar wat wil
je ook met onze deskundige bestuursleden.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat de jeugdgroep uitstekend
functioneert (in perfecte samenwerking met IVN-Meerssen) en ook weer
een uiterst interessant programma heeft voor de komende periode.
Allemaal dankzij de grote en professionele inzet van de begeleiders. Toch
kan de groep jeugdbegeleiders nog versterking gebruiken, dus wie zich
geroepen voelt…………melden bij de contactpersoon of bij een van de
bestuursleden.
Tot bij een van de komende activiteiten.

Huub

NIEUWE LEDEN
IVN-Ulestraten verwelkomt drie nieuwe leden:
Dhr. Joost Peltzer
Past. van Eijsstraat 6
6235 EL Ulestraten
Dhr. Arnold Kramer
Waterval 3
6235 NC Ulestraten
Mevr. R. Kramer, huisgenoot
Ulestraten
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TERUGBLIK OP DE ZOMER
We kijken weer terug op het voorbije seizoen, de zomer
Plantencursus IVN Ulestraten. André Ament
In dit voorjaar is door onze vereniging een plantencursus georganiseerd,
waarbij vooral werd gekeken naar de wisselwerking tussen plant en
omgeving. Waarom staan onder in een hellingbos andere planten dan
boven. Wat voor soort planten kun je verwachten langs de kant van de
weg? Welke planten zie je speciale omgevingen, zoals een groeve of in
het Grensmaas-project? Etcetera.
In totaal zijn we vijf keer bij elkaar gekomen. De eerste, en enige
binnenles, werd besteed aan kennismaken, uitleg van de bedoeling van
de cursus en tenslotte aan enkele theoretische aspecten. Natuur moet je
vooral ervaren, dus het grootste deel van de cursus was gereserveerd
voor de vier buitenlessen. Zo hebben we een bezoek gebracht aan het
Grensmaas-project, we hebben gestruind langs de bermen (voor het
beheer van bermen zie het stukje elders in dit nummer) en het hellingbos
van kasteel Vliek, een tweetal ecologische tuinen in ons dorp en tenslotte
een mergelgroeve.
De docenten van deze cursus waren Els Derks, Wim Derks, Fred
Erkenbosch en Wim Ghijsen.

“ Op zoek naar interessante planten in de mergelgroeve.”
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Met een kleine, maar enthousiaste, groep zijn we gestart. Bij de
buitenlessen was het de bedoeling om een lijst bij te houden van de
planten die we tegen kwamen. En die lijst werd als maar langer.
Uiteindelijk werd van de totale lijst een document gemaakt, waarbij van de
planten ook nog een afbeelding werd gezocht op internet. Zo’n lijst is
handig als je na verloop van tijd de naam van de plant niet meer weet,
maar wel nog beschikt over het document om het op te zoeken.
De deelnemers waren erg enthousiast en vroegen naar een vervolg. Dat
vervolg gaat er zeker komen, maar we beraden ons nog in welk vorm.
Geslaagde Enci- excursie. Jean Slijpen
We kunnen terugblikken op een geslaagde Enci-excursie, zelfs de
weergoden waren ons gunstig gestemd. Woensdagavond 6 juni, het
maximaal aantal toegestane aantal (30) deelnemers bleek zeer
geïnteresseerd en had er duidelijk zin in. Met Olaf op den Kamp als gids
heb je dan ook alle ingrediënten voor een interessante excursie.

Nadat iedereen "gehelmd" was gingen we op pad; stiekem hoop je dan
natuurlijk de Oehoe te zien. Net in de vallei aangekomen ('t leek
haast op bestelling) dook het 1e exemplaar uit 'n mergelgang en ging op
de wieken. Weldra diende zich nummer 2 aan; een vijftiental Kauwtjes
maakte jacht op de immense uil, hetgeen voor de groep een mooi
schouwspel opleverde. Ook duidelijk aanwezig waren de mannekes van
de Vroedmeesterpad; een prachtig "concert" in de stille Oehoevallei.
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Daarnaast natuurlijk gepassioneerde uitleg van Olaf over de bijzondere
kalkminnende flora die we in deze groeve aantreffen. Kortom een
geslaagde avond.
Vuurvliegjes. Els en Wim Derks
In de week van 21 juni, de langste dag, het begin van de zomer, is al
sinds vele jaren de week van de traditionele late-avondwandelingen met
vuurvliegjes. Ook dit jaar was het weer een succes. Maandagavond zijn
we met IVN-Meerssen naar de Bergse Heide geweest, slechts 11
deelnemers maar een record aantal vuurvliegjes voor daar.
Woensdagavond met IVN-Ulestraten in Vliekerbos, een record aantal
deelnemers van 42 personen en veel vuurvliegjes. Vrijdagavond was IVNSpaubeek in het Vliekerbos. Zaterdagavond met Limburgs Landschap
naar de Bergse Heide, 23 deelnemers.
Veel mensen hebben dus weer genoten van deze geweldige
natuurervaring. Er zijn vaste klanten bij die vaak mee gaan.
Zaterdagavond raakten we zelfs deelnemers kwijt. Die wilden in het bos
blijven, maar dat kunnen we niet toelaten. Het bos is na zonsondergang
niet toegankelijk. Elk jaar moeten we dus ook een ontheffing aanvragen
voor deze avondexpeditie. De aanlooproute naar het Vliekerbos ging dit
jaar voor het eerste door het nieuwe natuurgebied de Biesenberg.
Behalve vuurvliegjes hebben we ook jonge uilen gehoord en vleermuizen
zien vliegen. Een batdetector is daarbij een spannend attribuut.
De deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een “Lateavondwandeling” maar het heeft de neiging nachtwerk te worden. Het
wordt pas tegen 23.00 uur echt donker in het bos, zeker nu er in het
Vliekerbos veel gekapt is. Op dat tijdstip proberen we echter weer terug te
zijn. We overwegen daarom om het volgend jaar de term avondwandeling
te vervangen door nachtwandeling, zodat we pas rond 24.00 uur terug
hoeven te zijn.
Els en Wim Derks
Met het IVN naar de Floriade. Jos Smeets
IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten hebben de handen ineengeslagen om
een busreis naar de Floriade te organiseren. Vrijdag 22 juni was het dan
zover. Een volle bus met deelnemers vertrok vanuit Ulestraten (de
deelnemers van Meerssen waren al ingestapt bij de Stip) tegen 8.45 naar
Venlo. In de bus werden zakelijke mededelingen gedaan (tips; € 4,00
terug naar de deelnemers). De organisatie was uitstekend.
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Om 10.00 uur werden we 'losgelaten' op het terrein van 62,3 hectare. We
hebben menig kilometertje gemaakt, maar er waren voldoende andere
mogelijkheden: rolstoelen, rollators, kabelbaan.
De diverse themaonderdelen zijn: Ontspanning en gezondheid, Educatie
en innovatie, Worldshow (paviljoens uit diverse landen) en Milieu.
De door Jo Coenen ontworpen Innovatoren zie je al van verre staan.
Helaas was deze niet te bezichtigen.

Een prachtig onderhouden terrein waarin verscholen het terrein van The
Willowman, een bouwwerk met takken, twijgen en bladeren. Moet je eens
gezien hebben.
Tegen 19.00 uur waren we weer thuis. Vroeger op school, schreven we
de dag erna een opstel, dat eindigde met de zin: “Moe, maar voldaan
keerden we huiswaarts.” Dat was onze vaste afsluiting, wat een cliché.
Tot zover de terugblik op de zomer.

9

MAAIEN VAN WEGBERMEN IN GEMEENTE MEERSSEN
In de Geulbode en het Contactblad Ulestraten is begin juli 2012 de
volgende tekst opgenomen:
“De gemeente Meerssen heeft ongeveer 35 ha wegberm onder haar
beheer die als regel 2 maal per jaar gemaaid moeten worden o.a.
vanwege de verkeersveiligheid. De eerste maaibeurt van dit jaar is pas
gebeurd (in week 26) en er zijn bij onze gemeente diverse klachten
hierover binnengekomen. Mogelijk berusten ook klachten op
onwetendheid, de berm is namelijk niet gladgeschoren en er zijn ook
stukjes helemaal niet gemaaid, doch dit alles heeft zijn reden.
Een goed maaibeleid omvat minstens de volgende regels:
1) De eerste maaibeurt mag niet gebeuren vóór half mei, dit is belangrijk
voor de zaadvorming van de bermplanten.
2) Een minimale stoppelhoogte aanhouden van 8 tot 10 cm, dit is van
levensbelang voor alle dieren die op de bermbodem leven, zoals de
wijngaardslak e.d.
3) Het maaisel afvoeren, anders blijft de berm te vruchtbaar waar vooral
gras en brandnetels van profiteren en de echte bermbloemen uiteindelijk
helemaal zullen verdwijnen.
4) Zogenaamd gefaseerd maaien, d.w.z. men maait 80% van de berm en
de resterende 20% laat men staan. In dit restant kan de zaadvorming zich
verder doorzetten en diverse diersoorten kunnen zich er voorlopig in
schuilhouden. Bij een volgende maaibeurt laat men weer op een andere
plaats die 20% staan.
Dit wetende moet men concluderen dat de gemeente Meerssen een goed
maaibeleid heeft en dat dit ook goed wordt uitgevoerd, ook al ziet de berm
de eerste weken na een maaibeurt er niet optimaal uit. De overige weken
van het jaar is het weer een mooie natuurlijke wegberm die plaats biedt
aan veel bloemen, planten en dieren. Als gevolg van dit maaibeheer is de
natuurlijke rijkdom van onze bermen sterk toegenomen.
IVN-Ulestraten tel. 043-3644976”
Tot zover de opgenomen tekst.
Naschrift:
Enkele maanden na de eerst maaibeurt van dit jaar kunnen we
concluderen dat de niet-gemaaide stukjes uitbundig gebloeid hebben en
zodoende ook voldoende zaad hebben kunnen produceren voor het jaar
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2013. Voor degene die het niet met eigen ogen hebben kunnen beleven is
het resultaat van het bermbeheer op bijgaande foto te zien.

Wim Ghijsen.
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EEN WANDELING IN TERNAYEN
De stop
Op deze dag maken we een wandeling met de Vuttrappers in Ternayen.
Het kleine Belgische plaatsje dat zo bekend is geworden door zijn ‘stop’.
De stop van Ternayen had betrekking op het sluisje waarin nauwelijks
twee roeiboten tegelijkertijd geschut konden worden. De ‘stop’ dateerde
uit de negentiende eeuw. Na de afscheiding van België in 1839 waren de
verhoudingen met Nederland gebrouilleerd zoals dat deftig heet. Luik was
in die tijd een sterk opkomend industriegebied met veel kolen- en
staalbedrijven. Voor dat gebied probeerde men een goede infrastructuur
van land- en waterwegen te ontwikkelen waaronder een verbinding met
de Noordzee. Nederland was vooral geïnteresseerd in de positie en de
ontwikkeling van Rotterdam als zeehaven. Na het graven van de Zuid
Willemsvaart en (later) het Julianakanaal werd de scheepvaartroute
richting Luik afgegrendeld door de ‘stop’.
Nachtleven van Ternayen
Ternayen heeft op mij altijd een zekere aantrekkingskracht gehad. Het is
een plaatsje van niks en toch is er van alles te zien. Dat was midden
vorige eeuw al het geval. Behalve de stop had Ternayen nog een ander
aantrekkingspunt; en nog aantrekkelijk ook! Maastricht was in
ontwikkeling als uitgaansstad. De Upquelle en Tribunal waren cafés
waarvan je op het platteland alleen maar kon dromen. En als de Piele,
verkleed als Franse gendarme, tijdens het Petit Paris festival ten tonele
verscheen, was heel de uitgaanswereld in extase.
Maar na middernacht ging in Maastricht ook tijdens de zomermaanden
(nog zonder zomertijd) het licht geleidelijk aan uit. In een groep
uitgaanders werd dan snel geroepen: “ver goon nao Ternèjje, nao Kim in
het schuimbad”. Schijnbaar was er in Ternayen een uitgaansgelegenheid
waar Kim zich later op de avond aan het publiek voorstelde, gezeten in
een badkuip met veel schuim. Ik zeg nadrukkelijk: schijnbaar. Want zelf
ben ik nimmer doorgedrongen tot het domein van Kim. Een nachtelijke
fietstocht (in die tijd was het fietsen geblazen, niks auto) van Ternayen
naar Moorveld was toch te bedreigend, hoezeer het schuim ook lokte.
Terug naar de wandeling
Bij het naderen van de stuw bemerk ik aanstonds veranderingen. Een
stoplicht regelt het verkeer waar normaal gesproken slechts enkele auto’s
per minuut passeren. De nieuwe stuw (als opvolger van de ‘stop’)
functioneert nog wel maar voorbij het stuwgedeelte wordt het landschap
op zijn kop gezet. Grote baggermachines, grote vrachtauto’s en veel in
gevaartenue rondlopende mensen duiden op drukke activiteit. Tussen het
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Albertkanaal en de Maas wordt een lange, diepe sleuf uitgegraven. Zo
groot als de Karel Doorman, ons vroegere vliegdekschip. Ik vraag wat de
bedoeling is! Er wordt ruimte vrij gemaakt voor een nieuwe sluis. Een héél
grote. De sluis moet de duwvaart tussen de Maas en het Albertkanaal
mogelijk maken. Niks meer te ‘bottlenecken’ zoals dat honderd jaar
geleden gedaan werd. Interessant voor iedereen om de ontwikkeling ter
plaatse eens te bekijken.
Met de Vuttrappers gaan we daarna aan de wandel. We nemen de
benedenroute parallel aan de Zuid Willemsvaart: een bosachtig gebied
waarin ook enkele drassige grasvelden liggen, omzoomd door
houtsingels. De weidegebieden staan vol met orchideeën. Een pracht om
te zien. De plantenwandelaars kunnen er niet genoeg van krijgen. Zij
waren al verlekkerd met de aankondiging ‘orchideeëntocht’.
De wandeling gaat verder door ruig bos. Rechts van ons vermoeden we
het plateau van Caestert, links stroomt de Maas. Maar in het dichtbeboste
gebied is van dat alles niets te zien totdat we plotseling in het licht komen.
De bomen zijn gezien. Aan onze rechterzijde kijken we tegen een hoge
helling die over een lengte van honderden meters helemaal kaal gekapt
is. De helling is zo steil dat je er van beneden nauwelijks tegen op kunt. Je
zou bijna als bergbeklimmer met touwen naar boven moeten klauteren.
Gelukkig hebben onze Belgische bosvrienden een andere oplossing
bedacht. Wat verderop hebben zij een schuin tegen de helling omhoog
lopend pad gebaand; een soort 'Inca trail' zoals bekend uit het
Andesgebergte.
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Naarmate je hoger klautert krijg je een prachtig uitzicht op de
cementfabriek van Lixhe en het achterliggende Limburgse land richting
Savelsbos. Bij de klim omhoog wordt een hoogteverschil van ongeveer 65
meter overwonnen. Door het kappen van bomen en struiken op de steile
helling is een ongekend landschap geopend. Maar zeker zo imponerend
is onze voettocht vanuit het Maasdal via dat stevig hellend pad naar
boven. Op de foto is mooi te zien hoe de wandelaars zich in ganzenpas
naar boven werken.
De wandeling rond Ternayen heeft ons ver over het plateau van Caestert
naar Eben Eymael gevoerd en later terug naar de parkeerplek nabij de
brug over het Albertkanaal. De grote landschappelijke ontdekkingen zaten
voor mij in het eerste deel van de wandeling en daar wilde ik U graag
kond van doen.
Eén kleine correctie op mijn verhaal. Kim in Klein Ternayen? Ik kan het
me nauwelijks voorstellen. In dat plaatsje liggen maar enkele huizen en
een cementfabriek. Ik doe nogmaals navraag. En ja, zo wordt mij dan
bevestigd, Kim heeft niet in Klein Ternayen maar in Oud Vroenhoven het
spartelwerk in de kuip met schuim laten zien. Voor de badkuip maakt dat
weinig verschil. Die staat met de gekrulde ‘pootjes’ ergens in een weiland
in Oud Vroenhoven.

Paul Notten, Moorveld.
Foto: John Keijmis
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GROOT SPRINGZAAD IN HET VLIEKERBOS
Na het onderhoud najaar 2011 in het Vliekerbos kwam door het vellen
en uitdunnen van de bomen veel meer licht gedurende lange tijd op
de bodem terecht. Het gevolg hiervan is dat er meer planten (nieuwe)
en struiken op deze plaatsen kunnen groeien. Hierdoor wordt de
variatie en natuurwaarde in het bos vergroot. Een van deze planten
die hiervan profiteert is het Groot Springzaad (Impatiens noli-tangere
L.) een eenjarige zomerbloeier uit de Balsemienfamilie. Andere
soorten uit deze familie zijn de Reuzenbalsemien (komt ook voor in
het Vliekerbos) en het Klein Springzaad.

Groot Springzaad komt voor op natte, voedselrijke grond in loofbossen en
langs brongebieden. De plant word ongeveer 70 cm hoog en bloeit in de
maanden juli en augustus. In het Vliekerbos zijn in juli 3 planten
aangetroffen, links en rechts langs het voetpad dat hellend omhoog gaat
richting een y-splitsing.
In het verleden schijnt de plant ook al te hier zijn voorgekomen. Botanicus,
dr. De Wever uit Nuth vermeldde de plant al in 1900 in Ulestraten en
Waterval. Ook komt de plant voor in het Bunderbos en in grote aantallen
rechts langs de weg bij het Gemeentebroek in Meerssen, onderaan de
helling tussen Uitspanning “De Nachtegaal” en camping “t Geuldal”.
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Het Groot Springzaad heeft hangende, citroengele, eigenaardig gevormde
bloemen (lijkend op een kaboutermuts) hangend aan een steeltje met een
naar achteren gerichte spoor (zie afbeelding).

De rode stippen in de bloem
dienen waarschijnlijk als
honingmerk en geven de
richting aan waar de nectar
zich bevindt. Naast de
normale bloemen kan de
plant ook kleistogame
bloemen voortbrengen, deze
blijven klein en gesloten. Dit
is een bijzondere vorm van
zelfbestuiving, waarbij de
bloem zich zelfs niet meer
opent: de bestuiving en
bevruchting gebeuren al in
de bloemknop. Er ontstaat
dus helemaal geen bloem, maar rechtstreeks een vrucht. Voorbeelden
zijn de o.a. de viooltjes.De plant is bekend om zijn doosvruchten, die bij
rijpheid plotseling openspringen als ze worden aangeraakt; daarbij worden
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de zaden meters ver weggeslingerd. De Latijnse uitdrukking “noli-tangere”
betekent: raak (me) niet aan. (Afbeelding hieronder)

Opengesprongen doosvrucht met zaden
Door de kap en uitdunning in het Vliekerbos komt er dus meer licht en
meer variatie in beplanting en neemt ook de soortenrijkdom van de fauna
toe. Dit is afgelopen zomer al duidelijk zichtbaar geworden. Bij de
schoongemaakte kalkrijke brongebieden in de helling waarvan het
bronbeekjes onder de vlonderbruggen doorstromen, waren al duidelijk
meer planten te zien en er fladderden tevens vele vlinders rond.
Bij een bezoek aan een schoongemaakt brongebied (met aangelegde
vijver) door de eigenaars van Landgoed Vliek, de Bosgroep en leden van
het IVN-Ulestraten kwam de ijsvogel aanvliegen en liet zich een tijdje
rustig bekijken, waarschijnlijk had hij deze plek ook al eerder verkend.
Het wordt dus voor de mensen die al wandelend veel gebruik maken van
het Vliekerbos genieten. Het achterstallig onderhoud is weggewerkt en de
veiligheid is voor tientallen jaren gewaarborgd.
Tekst en Foto’s: Fred Erkenbosch
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HET PLATEAU VAN SCHIMMERT
Een wandeling aan het randje
Het plateau van Schimmert is geologisch en landschappelijk erg
bekend. Een soort Limburgse hoogvlakte die duidelijk uitgestrekter
is dan het dorp Schimmert zelf dat nog altijd bekend staat als een
agrarische gemeente. De plaatselijke carnavalsvereniging heeft van
dat stickertje met plezier gebruik gemaakt en gekozen voor de
benaming ‘de Trampelkeu’. Maar behalve voor koeien is het gebied
ook erg geschikt voor wandelingen. Vandaar dat Riekie voor haar
wandeling voor dit plateau heeft gekozen. Helemaal in de geest van
het nabij gelegen vliegveld (waar vluchten toegestaan zijn tot aan de
randen van de nacht), wil Riekie wandelen vanaf de rand van het
plateau naar boven.

Startplaats: kasteel Genbroek, gelegen aan de weg van Beek naar
Geverik. De zondag (24 juni) is volgeboekt met activiteiten. In Groot
Meerssen de triatlon vanuit Stein, in Moorveld de wandeltocht Te Voot
(naar de mogelijkheden van het lichaam erg goed getypeerd; zodra je
gaat zweven kom je in de hemel terecht). In het park van Genbroek is ’s
middags een muziekuitvoering door de Beeker harmonie. Vanaf de
parkeerplaats lopen we het park van Genbroek in. De laatste particuliere
bewoner was een Regout in de 5de of 6de afstamming van ‘Menier Pierre’
(Petrus Regout). Na diens vertrek heeft de gemeente Beek zich over het
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kasteel en aanhorigheden ontfermd. Het kasteel wordt verhuurd aan
particulieren. De directe omgeving rond het gebouw is afgeschermd met
‘verboden toegang’. Het park wordt door de gemeente onderhouden. En,
het moet gezegd zijn, hoezeer men wel eens geneigd is overheidsbeheer
te negeren of te bespotten, met het park Genbroek is dat niet het geval.
Goed verzorgde paden en grasvelden met in het aflopende lage gedeelte
verschillende vijvers en plassen. Dat alles omzoomd door houtsingels en
verspreide bomen en bosjes aan de rand van een langgerekt hellingbos
waarin de zozeer door Regout beschermde dode bomen nog immer
dominant aanwezig zijn. Kort gezegd: een prachtig park in Engelse
landschapsstijl.
We worden in stijl ontvangen. In de oprijlaan naar het kasteeltje zijn grote
borden aangebracht met de waarschuwende tekst: “Pas op voor
agressieve buizerd”. Na kort onderling beraad besluiten we door te gaan.
Een klein risico tijdens een IVN-wandeling wordt acceptabel bevonden.
We maken een omtrekkende beweging rond een eerste vijver met veel
watervogels zoals wilde eenden, een koppel nijlganzen en een blauwe
reiger die telkens opnieuw vanachter de bosjes opduikt. Bij de grote vijver
maken we een korte studie van de aan de waterrand groeiende
moerascipressen. De bomen hebben het daar duidelijk naar hun zin.
Helemaal overeenkomstig hun genen ontwikkelen de cipressen wortels
die als ‘jubeltenen’ boven de grond uitkomen. Het zijn luchtwortels die in
moerasgebieden boven het water uitsteken. Tijdens het bewonderen van
de knollige luchtwortels vliegt een ijsvogeltje een rondje over het water.
Vervolgens stuiten we op een stevige rode beuk met op anderhalve meter
boven de grond de entplek, uitgegroeid tot een knoestige vergroeiing op
de plaats waar de ent van de rode beuk op de onderstam van een groene
beuk is gezet. Voor bomenliefhebbers een mooie tijdsdatering (altijd ouder
dan 1915). Via een sterk stijgende lange trap komen we tussen de
fruitplantages in het grensgebied Beek/Kelmond. Voor deze omgeving
hebben we Jan Lenssen ingehuurd die zorgt voor ‘de mededelingen van
land- en tuinbouw’. De fruitplantages zijn vaak overkoepeld door een groot
netwerk. We zien overspanningen van vaste netwerken die gedurende het
productieseizoen intact blijven en een netwerk dat als de rups op de
kermis naar boven toe ingeklapt kan worden. Alleen enkele hoge takken
steken boven het klapnet uit. De netwerken beschermen vooral tegen
hagelbuien; tegen nachtvorst hebben de netten minder nut, zo meldt ons
Jan. Een veldweg verder krijgen we toelichting op de groeiwijze van
granen als tarwe en gerst. De stengel is korter en de gevulde aren zijn
veel zwaarder dan vijftig jaar geleden. Destijds groeide het koren zo hoog
dat je er rechtop in kon lopen zonder gezien te worden. Schaduwzijde van
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die hoge groei: bij de eerste de beste regenbui met wat wind sloeg het
graan tegen de grond. Nu gebeurt dat veel minder.
Inmiddels is de aangekondigde depressie via Maastricht-Aachen Airport
ook boven onze hoofden gearriveerd. Het begin is hoopgevend. Af en toe
kan de paraplu nog dicht. Vanuit de Eerdhaag (wat een mooie naam) in
Kelmond steken we over naar Klein Genhout. We kiezen daarna weer
voor de veldwegen die ons naar café Vroomen leiden. De naam komt mij
bekend voor omdat we vroeger in Moorveld ook een café hebben gehad
dat op een of andere manier Vroomen gerelateerd was. “Klopt”, zegt onze
krasse cafébaas van 84 jaar oud. Zijn moeder was een zuster van het
echtpaar Voncken-Vroomen dat in Moorveld het gelijknamige café
exploiteerde; na overdracht aan de volgende generatie bekend als ’t
Jachthoes. Tot begin jaren zestig van de vorige eeuw stond op het erf een
joekel van een perenboom, in Limburg bekend als “boddeswajje”. De
naam, sabots de soie, stamt uit de regio Luik waar in de negentiende
eeuw veel fruitbomen gekweekt werden. Nog een anekdote over de ‘vot’
van die perenboom. Rond 1960 was er in Limburg enkele jaren een
opleving van ‘ketelenmuziek’ dat door de jonkheid gemaakt werd als een
weduwe of weduwnaar hertrouwde. Bij het weduwnaarshuwelijk in
Moorveld werd de dreiging van ketelenmuziek afgekocht met drie bakken
bier. Toen dit bier in de man was werd de vot van de “boddeswajje” over
de beijzelde straat tot in het toegangspoortje van het bruidspaar geduwd.
Toen ’s anderendaags de gealarmeerde politie sommeerde de
boomstronk te verwijderen was ik al weer vertrokken naar het leger.
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Na de pauze vervolgen we onze weg en na enkele veldwegen weten we
het zeker. We zijn met het IVN op stap: In Voor Nattigheid. In de open
gebieden striemt de regen in horizontale lijn over de landerijen en worden
onze broeken in nattigheid gedompeld. Het lijkt wel of we een rivier op
doorwaadbare plaats gepasseerd zijn. Onder deze omstandigheden
wordt een regenmeter erg gemist. Gelukkig vermeldt dit apparaat na
thuiskomt de regenhoeveelheid: elf millimeter.
In de loop van de wandeling komen we op plekken vanwaar een prachtig
vergezicht bestaat op Geleen en omgeving. Tenminste, bij helder weer.
Nu even niet. Vanuit Klein Genhout en daarna Kelmond gaan we in
‘versnelde pas’ door het Kelmonder bos naar de parkeerplaats. Terug in
het park zeilt een grote buizerd in majestueuze vlucht vanaf de hoge
helling naar beneden. Even verder horen we gekrijs van een of meer
jonge buizerds.

In het bos maken we nog even pas op de plaats voor een groepsfoto bij
een grote, door een recente storm opengescheurde beuk. “Foto moet
lukken met de onderwatercamera”, meent Jan Lenssen. Inderdaad;
iedereen op de foto behalve de fotograaf. Maar die mag onder dit stukje
proza zijn naam schrijven.
Paul Notten, Moorveld.
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BIJEN
Milieudefensie Meerssen publiceert bijna elke week in de
Geulbode en contactblad van Ulestraten een klein actueel
artikeltje. We krijgen daar vaker reacties op: telefoontjes,
mails of een mondelinge vraag. Onderstaand artikel is
geplaatst begin juli 2012.
Bestrijdingsmiddelen op voedsel
Niemand wil resten van gif op zijn groenten en fruit. En toch zijn ze
aanwezig. Jammer genoeg kunnen we ze niet zien. De laatste tijd is er in
de media veel geschreven over de gevolgen van de resten van
bestrijdingsmiddelen. Ook al wordt alles binnen de gestelde Europese
norm gehouden zijn de gevolgen van de middelen niet mis. Ons water
wordt vervuild, kinderen komen eerder in de pubertijd en kunnen
onvruchtbaar worden. Koop EKO-producten. Die zijn geteeld zonder
bestrijdingsmiddelen. Milieudefensie gaat binnenkort in het hele land
supermarkten doorlichten op het aanbod van biologische producten. Ook
Milieudefensie Meerssen gaat een onderzoek doen en zal u daarover
informeren. Mocht u interesse hebben om aan dit onderzoek mee te doen
of de resultaten op uw email te ontvangen. Mail ons!
Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl
043 3643740
Er kwamen ook hierop reacties. Een telefonische reactie was van een
bekende: Jan van Hinsberg, onze imker, en hij begon over zijn
bijenvolkeren die verdwenen. Ik heb hem toen gevraagd om een artikeltje
te schrijven. Maar Jan schreef een heel artikel. En zeker omdat 2012 het
jaar van de bij is wil ik u zijn artikel niet onthouden. Het volgt hierna.
DE VERDWIJNZIEKTE VAN DE HONINGBIJ
Recentelijk werd ik verzocht om een artikel te schrijven over mijn
wederwaardigheden met betrekking tot de verdwijnziekte onder de
honingbijen. Hieraan wil ik graag voldoen.
Afgelopen jaar zijn mijn bijenvolken voor de 2e maal getroffen door de
zogenaamde verdwijnziekte. Dit maal betrof het 12 volken die letterlijk
“verdwenen” waren uit de bijenkasten. Twee jaar eerder overkwam mij
hetzelfde. Toen “verdwenen” er 21 bijenvolken; vijf volken mankeerden
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destijds niets. Van waar dit verschil? Wat was en is er nog steeds aan de
hand? De lege bijenkast van waaruit een volk was verdwenen, was
volkomen schoon! Er was geen bij te zien en alle wintervoorraad aan
stuifmeel en honing was keurig opgeslagen in de raten. Deze bijenkasten
waren telkens leeg zo rond november.
Ik was niet de enige imker die dit overkwam; ook o.a. in Oensel, Houthem
en Haasdal trad dit verschijnsel op. Zowel landelijk als in Europa en
Noord-Amerika zijn vele volken zomaar verdwenen! In Azië en gedeeltelijk
ook in Afrika leven andere soorten honingbijen. Deze hebben blijkbaar
(nog) geen last van de zogenaamde verdwijnziekte. Ik heb er althans niet
van gehoord.
Rara, hoe kan dat allemaal?

In eerste instantie ga je als imker mogelijke oorzaken bij jezelf en of in je
naaste omgeving zoeken. Hoe is het gesteld met mijn theoretische en
praktische kennis over het houden van honingbijen? Wat heb ik gedaan
met mijn bijen, hoe heb ik ze verzorgd? Wanneer en hoelang hebben mijn
bijenvolken gestaan en bij welke honingdracht of stuifmeeldracht? Hoe
was toen het weer? Hoe heb ik de volken voor en na de dracht vervoerd?
Heb ik toen wat bijzonders meegemaakt of gezien? Hoe was toen het
gedrag van mijn bijen? Soms meer steeklustig dan gewoonlijk? Heb ik de
juiste methoden van ziektebestrijding onder de bijen toegepast? De
imkerij heeft de laatste jaren veel last van de varoa-mijt. Deze mijt drinkt
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van het bijenbloed. Bij het doorboren van de bijenhuid door de mijten
kunnen kwaadaardige virussen een bijenvolk doodziek maken. Tegen een
varoa-besmetting moet elke imker actie ondernemen! Was dat destijds
door mij goed gebeurd? En vele vragen meer!
De bekende literatuur over bijen en bijenziekten werd opnieuw
bestudeerd. De contacten met imkercollega’s van over de hele wereld
werden geïntensiveerd. De imkerverenigingen ondernamen extra acties
en de voorlichters/onderzoekers van universiteiten werden geraadpleegd.
Voor Nederland waren en zijn dat ondermeer de onderzoekers van de
Landbouwuniversiteit van Wageningen en Mevr. van der Zee. Zij hield en
houdt zich speciaal met de verdwijnziekte bezig. Er werd en er wordt wat
overlegd en gemaild! En er wordt en werd veel onzin verteld! Echter ook
geluiden van: de Nederlandse imkers moesten maar eens beter hun vak
leren! Men is nooit te oud om te leren, maar dit ging ons imkers toch wat
te ver!
Langzaam aan is de imkerij beter gaan begrijpen en inzien wat er kan
gebeuren met bijen. Het geheel van de verdwijnziekte is echter nog
steeds niet helemaal verklaard! Tot een oorzaak onomstotelijk vaststaat,
en dit gestaafd kan worden met diverse eigen praktijkproeven, uitgevoerd
door bv. de wetenschappers van de universiteit Wageningen, moet ik wat
reserves in acht nemen! Ook de resultaten van buitenlandse universiteiten
zijn hoogst belangrijk, evenals de ervaringen opgedaan door de diverse
imkers.
Ik denk dat ik één oorzaak inmiddels ken, en wellicht is dit de
voornaamste oorzaak. Echter ik sluit de kans op meerdere andere
oorzaken voor alsnog niet uit! Het overleg met diverse instanties is nog
steeds gaande. Mijn gemelde bevindingen worden vooralsnog niet
tegengesproken! Ik heb alleen instemmende geluiden gehoord.
Leefwijze bijen
Nu eerst iets over het gedrag en leefwijze van de honingbij. Anders
kunnen er misschien misverstanden ontstaan.
In een bijenvolk(tros) leven in de zomerperiode 60.000 tot 80.000 bijen.
Dit grote aantal is hoog nodig in de zomer. Het volk bestaat voornamelijk
uit onbevruchte vrouwtjes, de werksters. Zij leven in de zomer slechts 6
weken: zij werken 3 weken in de bijenkast en verzorgen in het volk allerlei
taken. Hierna zijn zij 3 weken verzamelaarsters van water, stuifmeel en
nectar. Na 6 weken zware arbeid sterft de werkbij van ouderdom en
uitputting buiten in het veld, dus niet in het volk! In een gezond bijenvolk
zijn in het volk en de bijenkast geen dode organismen!
Verder bestaat een bijenvolk uit één bijenkoningin en in de zomerperiode
uit enkele honderden mannetjes, de darren. In de winterperiode leven er
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geen darren! De dar is alleen nodig om het verdere bestaan van de
honingbij te verzekeren.

De koningin, het bevruchte vrouwtje, kan ongeveer 5 jaar leven en legt in
haar eerste levensjaren in de lente en zomer tot ongeveer 2000-3000
eitjes per dag. Ja, dit grote aantal per dag! De temperatuur binnen in de
tros wordt door de bijen constant op 35,4 oC gehouden! Dit door meer of
minder te bewegen en voedsel op te nemen en door constant de lucht in
de kast te verversen. De ei-productie van de koningin neemt met de
ouderdom van de koningin af, zodat het benodigde aantal van ongeveer
60.000 bijen afneemt en het volk niet meer voldoende werksters heeft om
alle taken in en buiten het volk uit te voeren. De hulp van de imker is dan
gewenst. Deze heeft enkele bedrijfsmethoden tot zijn beschikking om in te
grijpen, maar hier ga ik nu niet op door.
Dus omdat de werksterbij in de zomer na 6 weken aan haar eind komt,
moet de koningin zoveel eitjes per dag produceren om een volk in de
zomer te laten functioneren zoals het hoort! Er moeten minstens 60.000
werksters per volk aanwezig zijn! Tenminste wil een dergelijk volk ook
voldoende kunnen foerageren!
De bijen halen al het voer niet om de imker te plezieren: zij halen
stuifmeel (eiwitten) voor de groei van het jonge broed (eitjes en larven) en
nectar om alle levensverrichtingen te kunnen uitvoeren, zoals b.v.
ademen, waaieren (luchtverversing), vliegen, was zweten en raat bouwen,
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en foerageren om de winterperiode door te kunnen komen. Een
volwassen bij heeft geen eiwitten meer nodig: zij groeit niet meer! Om de
winterperiode goed door te komen, heeft een bijenvolk minstens 12 kg
honing nodig. Dat kan een hele klus zijn, zeker wanneer men weet, dat op
het platteland de dracht afneemt! Zeer zeker is er een gebrek aan
bloemen die een goed en gevarieerd stuifmeel kunnen leveren. De imker
moet hiermee rekening houden, zeker wanneer hij stuifmeel en of honing
van een bijenvolk haalt (oogst)!
Bijen in de winter
In de winterperiode leven de bijen ongeveer 6 maanden. Zij gaan in deze
periode in winterzit (wintertros). De koningin stopt met het leggen van
eitjes. De bijen vliegen niet uit de kast bij buitentemperaturen van ca. 12
o
C en lager. Het aantal bijen in de tros gaat terug tot ca. 25 à 30.000
individuen. In de wintertros gaat nu een lagere temperatuur heersen, 13
tot 15 oC en de bijen consumeren alleen het opgeslagen voedsel en
houden de tros warm. Dit bij elke buitenluchttemperatuur! De afvalstoffen
bij de opname van voedsel worden tot de reinigingsvlucht in de lente
opgeslagen in rekbare endeldarm van de bij. Alleen verdwijnt waterdamp
en koolzuurgas uit de tros. Ik denk dat dit voldoende is en laat het hierbij.
Dit is uiteraard een zeer beknopte levensbeschrijving van de honingbij!
Duidelijk kan zijn dat de genoemde haalbijen in de 3 weken dat zij buiten
de bijenkast bezig zijn alles in het werk zullen stellen om de
wintervoorraad zo groot mogelijk te doen zijn. Dit gedrag is in hun genen
opgeslagen. De overlevingskansen stijgen met een grotere voorraad aan
opgeslagen honing. Wanneer een bij een dracht ontdekt, zal zij dit op een
bijenmanier aan de andere bijen in de kast “vertellen”. Waar het voedsel is
te vinden, is er veel te vinden en ook hoe hoog de nectarconcentratie is. Is
er stuifmeel te halen, welk, hoe groot is het aanbod en wat is de kwaliteit?
Bij een goede boodschap wordt er dan massaal op deze dracht gevlogen.
Chemische boosdoeners
Nu zijn diverse chemische concerns en laboratoria continu bezig om
uitvindingen te doen die de mensheid van pas kunnen komen en waar die
uitvinders goed geld mee kunnen verdienen. Dat is ook een goede zaak,
ware het niet, dat er heel soms te snel wordt overgegaan tot massale
inzet van het betreffende product. In praktische proeven moet eerst
komen vast te staan dat een product geen kwaad kan aanrichten aan
mens, dier en omgeving! De vraag van de onderzoekers en de
vergunningverlener moet altijd zijn of alle denkbare omstandigheden (die
er toe doen) uitgetest zijn; kennen zij alle bedrijfstoestanden en
omstandigheden waarbij hun product kan worden ingezet?
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In ons geval gaat het namelijk over de toepassing van een relatief nieuw
systemisch werkend insecticide: Imidaclopride. Dit middel wordt onder
heel wat merknamen in de handel gebracht, bv. Merit, Admire, Provado,
Imicide, Gaucho, Premise, Advantage, enz.
Het middel wordt met succes toegepast bij de teelt van diverse soorten
maïs, koolzaad, aardappelen, zonnebloemen, suikerbieten, wintergranen
en in de teelt van fruit en bloemen. Om de grasmat van een voetbalveld
en een golfterrein mooi glad en egaal te houden wordt er niet alleen gras
gemaaid, maar ook met bovenstaande middelen gespoten. Dat hierbij
pieren en mieren worden gedood ligt voor de hand. Echter de mol heeft er
ook geen kans!
Het middel is een neonicotine en werkt voornamelijk op het zenuwstelsel
van insecten. Bij een concentratie in water van 6,7 delen per biljoen is het
direct dodelijk voor alle insecten (de letale dosis). Echter al bij een
concentratie van 0,1 ppb (parts per billion) worden honingbijen aangetast!
Bij het opnemen van het imidaclopride in een voldoende hoge
concentratie werkt het middel in op het zenuwstelsel van de bij en de
foeragerende honingbij komt niet meer terug in haar volk. Zij weet haar
weg naar de tros niet meer terug te vinden. En omdat een honingbij niet
op haar eentje kan voortleven, sterft zij in het veld. Na verloop van enige
tijd wordt elke jonge bij in een tros haalbij en zo is na verloop van enige
tijd geen bij meer in de kast aanwezig. Ook een vergiftiging door deze
insecticiden in de kast komt voor; b.v. door opname van besmet stuifmeel.
Ook andere insecten, zoals hommels en solitaire bijen worden zo de klos.
Insecten die een plant aanprikken krijgen het systemisch middel binnen
via sap van de plant. Zij sterven direct of raken de weg naar hun nest
kwijt.
Het is duidelijk dat deze systemisch werkende middelen (er zijn er meer
dan enkel het imidaclopride!) voor een teler van landbouwproducten en of
fruit een goede zaak kan zijn: er is minder uitval van het geteelde product
door het aanprikken door insecten. Er hoeft minder werk door de teler
worden verricht. Er hoeft minder worden gespoten met de voorheen
gebruikelijke middelen!
Maatschappelijk probleem
In de huidige maatschappij is er geen mens meer die een door insecten
aangetaste vrucht, b.v. appel of peer, koopt. De teler krijgt geen of
nauwelijks een vergoeding voor geleverde 2e kwaliteit. De ingezette
arbeidskracht is duur! Er ligt alleen 1e klas fruit en groente in de schappen.
Dus eerste klas materiaal, geproduceerd doordat er bestrijdingsmiddelen
massaal worden ingezet! De biologische teler probeert hieraan wat te
doen door inzet van biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen in te
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zetten. Zijn omzet zal beduidend meer werk en inzet kosten en het is de
vraag of op deze manier een bedrijf is draaiende te houden?
Wij moeten ons afvragen of de moderne manier van produceren wel
gezond is en of dit ons vroeg of laat niet gaat opbreken!
Nu is het zo dat bij het uittesten van de genoemde systemische middelen
er niet of onvoldoende bij is stilgestaan, dat bijen, hommels en solitaire
bijen meerdere malen per dag op een dag op een en dezelfde dracht
kunnen vliegen of meerdere “besmette” drachten kunnen bezoeken en zo
teveel van het ongewenste spul binnen krijgen! Ook de imker die zijn
volken op diverse drachten plaatst (het reizen met bijen) loopt een risico
dat zijn volken teveel van dit ongewenst spul binnenhalen.
De teler van landbouwgewassen of fruit is zich nergens van bewust: hij
voldoet aan alle toepassing- en of spuiteisen!
De verdwijnziekte is dus GEEN ZIEKTE, maar een aantasting van het
zenuwstelsel van de honingbij en of een vergiftiging veroorzaakt door een
systemisch werkend middel of middelen. In heel wat landen is men ertoe
overgegaan de toepassing van deze middelen per direct te verbieden. In
Nederland nemen voor alsnog de betreffende instanties het standpunt in
dat een onomstotelijk bewijs nodig is om tot een verbod te kunnen over te
gaan. Dit ondanks de veelheid aan buitenlandse literatuur die aangeeft
welke gevaren aan de toepassing van deze middelen kleven! In de ons
omringende landen en de meeste Europese landen geldt een algemeen
verbod op de toepassing van neonicotinen in de landbouw en fruitteelt.
De imkers zitten met lege bijenkasten: een onomstotelijk bewijs is voor
hun niet nodig! Dood per ongeluk is ook dood! Naast het verlies van hun
volken blijft de getroffen imker met een hoop bijenmateriaal zitten waar hij
niets meer mee kan doen. Het opgeslagen voer in de raat is zwaar
verdacht en niet zo maar opnieuw inzetbaar. Zeker de raat waar stuifmeel
in is opgeslagen is verdacht.
Hoe nu verder? Vele getroffen imkers zijn afgehaakt. Ik heb twee
zwermen kunnen scheppen in Maastricht en een volk gekocht. Ik kan het
imkeren niet laten. Hopelijk komen er betere tijden!
Jan van Hinsberg

Dit verhaal moet ons tot nadenken stemmen. Laten we proberen om de
onderlinge samenhang in de natuur weer te willen zien en daar rekening
mee te houden.
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We moeten ons realiseren dat we kunnen kiezen: bespoten prachtig fruit
en onaangetaste groenten of accepteren we een vlekje of plekje op
producten die biologisch geteeld zijn?
Biologische producten dragen sinds 1 juli 2012 een Europees keurmerk:

Els Derks-van der Wiel .secretaris Milieudefensie Meerssen
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SCHOONHEID IN DE NATUUR
Naar aanleiding van het boeiende artikel van Jan van Dingenen over de
komst van de aardappel (zie Haamsjeut Herfst 2011) wil ik de loftrompet
steken over de aardappelplant zelf. Ieder jaar opnieuw, en wel in Juli om
precies te zijn, sta ik vol bewondering te genieten van de bloeiende
aardappelvelden, vooral wanneer aan beide zijden van de weg dit
fenomeen te zien is.
Geen enkel gewas, uitgezonderd het bloeiende koolzaad, kan zo mijn
bewondering opwekken als de aardappelplant. Het miniscule bloempje
geeft door de grote hoeveelheid, een schitterende aanblik, waar ik dan
ook iedere keer weer versteld van sta. Enige maanden vroeger, wanneer
de aardappelvelden ”gehoogd “worden, treft mij het prachtige lijnenspel en
haal ik snel mijn fotocamera tevoorschijn om dit mooie plaatje vast te
leggen.

Een andere aanblik waar ik van genoot, waren de bloeiende akkerranden.
Je zag weer eens een korenbloem en klaproos,spelt en kamille. Waar zijn
ze gebleven? Het maakte me bijna lyrisch als ik ze zag. Het gaf zo'n
feestelijk gevoel als je door de velden liep.
Zuid-Limburg was hierdoor nog aantrekkelijker voor de toerist, maar ook
voor de Limburger zelf. Ik heb van diverse Limburg-bezoekers
complimenten gekregen over deze schoonheid in de natuur. Ik was zo
trots als een pauw, alsof ik het zelf had ingezaaid.
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Mijn verknochtheid aan Zuid-Limburg is bij velen bekend en wanneer ik
eens, door omstandigheden deze plek zou moeten verlaten, uitgezonderd
mijn overlijden, het zou met pijn in het hart zijn.

Heel aparte gebeurtenissen in de natuur maak je niet iedere dag mee. In
Juli waren dat voor mij twee voorvallen. Als ik ergens naar toe moet, rij ik,
als het even kan, liefst door de velden. Langs snelwegen is de kans
kleiner dat je iets bijzonders ziet. Wel op deze dag. Tussen Schimmert en
Nuth zag ik in de verte iets bewegen en hield op enige meters afstand stil.
Een fazantenechtpaar stak in alle rust de weg over en bleef aan de kant
staan wachten. Tot mijn grote verbazing kwamen, als in processie, 6
jonge fazantjes tevoorschijn en verdwenen met hun ouders in het
korenveld. Mijn dag kon niet meer stuk.
De tweede gebeurtenis was voor mij echt spectaculair. Toen ik tijdens
mijn vele toertjes, met of zonder passagiers, in de buurt van Cadier en
Keer, een slingerende bosweg naar beneden reed, sprong, als uit het
niets, een groot ree voor mijn auto de weg over. Ik remde uit alle macht,
hoewel dit overbodig was, want dit prachtige dier was al in de struiken
verdwenen.
Ik zat te trillen van de schrik en bedacht me, als ik een seconde eerder
was geweest had ik mijn auto meteen naar de garage kunnen brengen.
Ondanks de schrik was ik de koning te rijk dat ik dit mocht meemaken.
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Het bijenhotel, dat ik enige maanden geleden mocht meenemen van het
IVN, is een groot succes. Het is razend druk in alle buisjes, maar helaas
niet door bijen. Honderden oorwormen hebben zich meester gemaakt van
deze schuilplaats, zeg maar, gekraakt. Een paar keer per dag open ik het
luikje en met tientallen vallen ze naar buiten. De rest zoekt bescherming in
de holle ruimtes van het kastje. Zelfs enige spinnen hebben hier hun
intrek genomen.
Bij het programma “Vroege vogels”werd dit toevallig besproken. Goede
raad: je kunt beter een nieuw hotel ophangen want de oorwormen raak je
niet meer kwijt. Zo ben ik weer een ervaring rijker.
Het is inmiddels 19 Augustus en het jaar schiet hard op. Het graan in de
velden is al geoogst en ik zag meerdere slierten trekvogels op weg naar
voor hen betere oorden. Het is vandaag op veel plaatsen 36-37 graden en
buiten zitten is er niet bij. Met een ventilator en minimum aan beweging is
het binnen uit te houden. Ik zet alle gedachten over naderende herfst en
winter aan de kant, dit kan me weemoedig maken.
Hebt u uw tuin al geïnspecteerd op de aanwezigheid van de
Ambrosiaplant? Deze plant is afkomstig uit Amerika en veroorzaakt bij
veel mensen hevige hooikoorts. Even Google intikken en Ambrosiaplant
en u krijgt alle informatie.

Groetjes,
Lies Kleintjens
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UNIDENTIFIED FLYING OBJECT
De laatste tijd hoor je niet zo veel meer van UFO’s, de zogenaamde
ongeïdentificeerde vliegende objecten. Ik zag deze week echter een
UFO in mijn tuin. Ik zag iets vliegen waar ik de naam niet van kende.
Gelukkig was er Jos Smeets die me uit de brand kon helpen. Samen
hebben we er een IFO van kunnen maken: een geïdentificeerd
vliegend object.
Ik kwam terug van een korte vakantie aan de Moezel en vrijwel meteen
hoorde ik onze tuin het geluid van een vogel, een geluid dat ik niet
herkende. Voorlopig was ik echter veel te druk om me daar verder mee
bezig te kunnen houden. In de daaropvolgende dagen hoorde ik af en toe
datzelfde geluid, maar ik zag nog steeds niets. Op basis van alleen een
geluid kon ik niet veel verder komen, dus was het toch wachten tot ik er
echt een blik op kon werpen.

Dat moment was een paar dagen later aangebroken. Eerst zag ik een
vogel heen en weer schieten tussen twee bomen, maar even later ging hij
(of zij) bij de buren op het dak zitten en had ik zelfs de gelegenheid om de
verrekijker erbij te halen. Een prachtige vogel, maar ik had nog steeds
geen idee wat het eigenlijk was. Wat ik zag was een vogel zo groot als
een kleine merel, vrij kleurloos, aan de onderkant grijs/wit, bij het kopje
heldere witte vlekken en een heel klein snaveltje, maar het meest
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opvallende was toch wel het schitterende kuifje. In mijn vogelboekje , een
handig zakgidsje, heb ik vervolgens alle “kuifvogels” nader bekeken, maar
eigenlijk viel alles af. Soms klopte het formaat van de vogel niet, soms de
kleur. Tijd om eens een deskundige erbij te halen. Op basis van mijn
globale beschrijving kwam Jos Smeets met de vraag of ik al aan de
pestvogel had gedacht. Die had ik in mijn boekje ook gezien, maar
meteen verworpen als mogelijkheid omdat hij daar in alle kleuren van de
regenboog wordt afgebeeld (fel rode kuif, zwart wit hoofd, blauw aan de
vleugels, geel aan het eind van de staart) en dat had ik toch echt niet
gezien. Maar nu ik een naam had kon ik op internet eens gaan googlen.
Mijn zoekterm met “Vogel met kuifje” had heel veel resultaten, maar toch
vooral afbeeldingen van onze stripheld “Kuifje” met vogels in zijn hand.
Dat was niet meteen waar ik naar op zoek was. De zoekterm “ vogel met
kuif” had meer succes.
De Pestvogel
Nu kon ik alle vogels eens bekijken
met de werkelijke kleuren in de
natuur en toen viel het kwartje. De
pestvogel blijkt in werkelijkheid veel
fletser te zijn dan de exotische
kleurenpallet van de afbeelding in
mijn zakboekje. Het was dus toch de
Pestvogel!
Is dit een zeldzame waarneming of is
de pestvogel vaker te zien? Op de
lijst van IVN-Ulestraten van
waargenomen vogels wordt de
pestvogel ook vermeld. Hij is dus al
eens gesignaleerd in de afgelopen 20
jaar. Mijn voorlopig antwoord is Ja en
Nee.
De pestvogel is een vogel die massaal voorkomt in de Russische en Finse
bossen in het noorden van Europa. In de winter trekt hij vaak naar het
zuiden en wordt dan in Nederland vaak waargenomen. Overigens in
België wordt hij duidelijk minder gesignaleerd, hetgeen betekent dat hij in
Nederland voldoende voedsel vindt en geen zin heeft (noodzaak ziet) om
nog verder naar het zuiden te trekken. In sommige winters komt hij zelfs
massaal voor, met tienduizenden exemplaren. Als hij gezien wordt dan is
het meestal in een grotere groep, 20 tot 50 exemplaren is dan gewoon.
Dus het antwoord is: ja, hij kan in Nederland vaker worden waargenomen.
Maar wat als we kijken naar het tijdstip: midden in de zomer en zelfs
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midden in een hittegolf! Ook heb ik sterk de indruk dat hij maar alleen is
en dat is ook ongewoon, dus qua tijd is de waarneming absoluut
ongewoon.
Nog even over zijn onsympathieke naam . Het is een mooie vogel, die
leeft van bessen en niet heel schuw is, dus waarom hebben we hem zo’n
naam toebedeeld. Dat heeft vermoedelijk te maken met zijn onregelmatig
binnenvallen in onze streken. Soms massaal, soms helemaal niet. Dat
massaal binnenvallen in de winter moet in het verleden een paar keer
samen zijn gevallen met het optreden van de pest en dan is de link al snel
gelegd in het menselijke brein.
Op de site van Vogelbescherming Nederland staat nog de volgende
informatie over de herkomst van de naam.
Een Boheems schilderij uit ca. 1360 toont Madonna en het kindje Jezus
met een pestvogel in zijn hand. Kort daarvoor werd de streek geteisterd
door de pest. Mogelijk is toen de naam pestvogel ontstaan en
symboliseerde het schilderij de menselijke onmacht tegen de ziekte. Ook
zouden pestvogels oorlog brengen. Toen in 1618 de Dertigjarige Oorlog
uitbrak, verschenen er pestvogels op het strijdtoneel. Men noemde ze
‘Kriegsvögel’. Nu weten we beter en kunnen we er ons over verbazen hoe
makkelijk ze te benaderen zijn. Dit laatste komt omdat ze in hun
geboortestreken zelden een mens zien en dus ook geen enkele angst
voor ons ontwikkeld hebben.
De Pestvogel als aankondiger van ziekte en oorlog! Gelukkig ben ik niet
bijgelovig en ga ik er niet vanuit dat Ulestraten nu getroffen wordt door
ziekte en ellende. Ik ben wel aangenaam verrast dat ik deze vogel van zo
dichtbij heb kunnen bewonderen.
André Ament
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WIE DURFT ER MEE DE DUISTERNIS IN?
In de gemeente Meerssen is er ook dit jaar weer
aandacht voor de nationale activiteit “Nacht van de
Nacht”. Er wordt een excursie georganiseerd door
IVN-Meerssen, IVN-Ulestraten en Milieudefensie
Meerssen. En net als vorig jaar zal de weer- en
sterrenkundevereniging Galileo een belangrijke
bijdrage leveren. Zij zullen langs de route telescopen
opstellen om de deelnemers de sterrenhemel te laten
zien.
Kinderen kunnen op zoek naar het nachtspook!
Er wordt uitleg gegeven over het verlichtingsbeleid van de gemeente
Meerssen en waarom het zo belangrijk is dat we duisternis hebben en
houden! En is het nodig om onze tuin ’s nachts te verlichten? Verder
aandacht voor nachtdieren. Zullen we de vleermuizen zien fladderen? Een
batdetector zal ze verraden!
Op zaterdag 27 oktober 2012, aanvang 19.30 uur. We zijn rond 22.00
uur terug.
De activiteit gaat onder alle weersomstandigheden door. Stevig schoeisel
is nodig.
We starten in het lokaal van IVN-Meerssen in het
Natuurhistorisch Museum, Markt 27 a Meerssen,
met een korte uitleg over de sterrenhemel. Iedereen mag mee, ook niet
IVN-leden. Kinderen zijn bijzonder welkom.
Deelname is gratis, aanmelding is niet nodig.
Verdere info:
Els Derks-Van der Wiel
043 3643740
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AARDAKER EN ERWT
Aardaker heeft schitterend mooie bloemen, zowel de kleur als de
vorm. De vorm van de meeste vlinderbloemige is natuurlijk mooi,
maar aardaker heeft grote bloemen én ze zijn heel vrolijk rood,
paarsig. De lathyrus in de tuin heeft meestal zachte pastel tinten. En
onze erwtjes bloeien meestal zuiver wit, maar die zijn dan ook om op
te eten.

Aardaker
In Zuid-Limburg op de löss is aardaker (Lathyrus tuberosus) niet echt
zeldzaam gelukkig, maar op het zand van Noord-Limburg en Brabant is
het echt een zeldzaamheid. In de buurt van de Dommel is de plant wel
eens gesignaleerd, maar de vraag is of deze daar op eigen kracht is
gekomen. Recent zag ik een slootkant met een hele boel schitterende
bloemtrossen, de plek was niet onlogisch voor aardaker, maar toch. Maar
mooi is het natuurlijk wel.
Ik vraag me af waarom men voor de tuinen de voorkeur geeft aan de
welriekende lathyrus of pronkerwt (Lathyrus odoratus); er bestaat zelfs
een Nederlandse Lathyrus Vereniging! Aardaker is een inheemse vaste
plant dus dat lijkt me een voordeel ten opzichte van de eenjarige en
uitheemse pronkerwt uit het Middellandse Zee gebied. Ik heb wel eens
gedacht dat de heerlijke geur de reden is maar volgens de Oecologische
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Flora ruikt aardaker hetzelfde. Al moet ik eerlijk zeggen dat me dat nog
niet was opgevallen, volgende keer eens goed snuffelen.
Vlinderbloemigen
Aardaker is inheems en is een vaste plant. Binnen de groep Lathyrus
heeft hij in Nederland al een tiental directe verwanten en dan zijn er ook
nog de wikkes, de klavers, de bremsoorten enz. De vlinderbloemigen zijn
een zeer grote familie met wereldwijd zo’n 10.000 soorten en dus ook in
ons land goed vertegenwoordigd.
De vlinderbloemigen vormen niet alleen een hele grote familie, ze zijn ook
uiterst belangrijk voor ons voedsel. Wij en ons vee eten nogal wat
vlinderbloemigen denk maar aan alle soorten erwten en bonen, aan de
sojabonen, tuinbonen, pinda’s, linzen, mungbonen (voor taugé),
kikkererwt, klaversoorten, luzerne, enzovoort. En als ik goed heb opgelet
komen alle voorbeelden ook nog uit verschillende vlinderbloemfamilies!
Een van de redenen waarom mensen en dieren graag vlinderbloemigen
eten, is dat vooral de zaden relatief veel eiwitten bevatten. Eiwitten zijn de
bouwstenen van een dierenlichaam en om te groeien hebben we dus
eiwitten nodig. Die kunnen dieren zelf bouwen uit aminozuren en
aminozuren halen ze uit opgegeten eiwitten. Maar in planten zitten
meestal maar weinig eiwitten en dus zijn veel dieren begonnen elkaar op
te eten. Maar uiteindelijk moeten de eiwitten allemaal van de planten
komen, want dieren kunnen zelf geen aminozuren maken en planten wel.
Planten kunnen aminozuren maken als ze aan de juiste
stikstofverbindingen kunnen komen. De lucht bestaat voor bij 80% uit
stikstof maar dié stikstof kunnen de planten nou net niet gebruiken. Bij
bliksem ontstaan in de lucht stikstofverbindingen waar de planten wel wat
mee kunnen, maar dat schiet niet erg op. Gelukkig bestaan er ook
bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen omzetten in iets bruikbaars voor
planten. Misschien wel de belangrijkste stikstofbindende bacteriën wonen
in wortelknolletjes van de vlinderbloemige en in ruil voor suikers en
dergelijke leveren ze de plant stikstofverbindingen.
Vlinderbloemigen hebben dus vaak een royale hoeveelheid
stikstofverbindingen ter beschikking. Als ze dood gaan komt een deel ter
beschikking van andere planten, maar al tijdens hun leven kunnen de
planten in de buurt profiteren van de stikstofverbindingen die ondergronds
weglekken. Al voor dat Columbus Amerika ontdekte, hadden de Indianen
een landbouwsysteem dat ‘de drie zusters’ wordt genoemd. Ze planten in
een groepje bij elkaar maïs, bonen en een of meer kalebassoort. De maïs
groeit hoog op en de bonen kunnen er in klimmen, maar die zorgen als
vlinderbloemige ook voor stikstof bemesting. Samen zorgen ze voor
schaduw op de kalebas (pompoen, courgette e.d.) en die houdt met zijn
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ruwe bladeren kleine roofdieren op afstand! En de totale oogst zorgt voor
redelijk evenwichtige maaltijden! Zo duidelijk hebben onze Europese
boeren de bijzondere eigenschappen van de vlinderbloemen nooit
gebruikt.
Tegenwoordig maken we van stikstof uit de lucht in fabrieken
stikstofkunstmest, maar wel met verbruik van zeer veel aardgas.

Eten van vlinderbloemigen
Mensen en dieren eten dus graag zaden van vlinderbloemigen. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling van die planten en hun gebruikelijke reactie is
een vieze of scherpe smaak aanbrengen zoals bij mosterd of pepers of
iets verzinnen wat giftig is voor dieren. Ik weet niet of alle
vlinderbloemigen dezelfde oplossing hebben gevonden, in ieder geval
hebben een aantal lathyrus soorten gekozen voor een gif dat bij mensen
en andere zoogdieren spierverzwakking en uiteindelijk verlamming
veroorzaakt, vooral van de bilspieren. De ziekte wordt lathyrisme
genoemd en treedt bij mensen alleen op als ze lange tijd relatief veel
lathyrus zaden eten. Bekend zijn vergiftiging door Lathyrus cicera
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(kekerlathyrus, niét de kekererwt) die vroeger werd gegeten in Italië en
Lathyrus sativus (reukerwt) die nog steeds in Spanje en India e.o. op het
menu staat. Je moet er veel en langdurig van eten voordat er problemen
ontstaan en in praktijk komt dat alleen voor als er hongersnood is en er
eigenlijk niet anders te krijgen is.
Mensen zijn vindingrijk. Of ze aardaker zaden ook geproefd hebben weet
ik niet, maar het is in ieder geval geen succes geworden. Ooit was
aardaker wel een voedingsplant en misschien is de plant zo ooit hier
terecht gekomen. Alleen men at niet de zaden maar de wortelknolletjes.
Aardaker maakt wortelknolletjes, niet alleen die voor de bevriende
bacteriën, maar ook en veel grotere om reservevoedsel op te slaan. Van
daaruit kan de plant het volgende voorjaar weer uitlopen en zich ook
voortplanten. Deze wortelknollen kunnen zo groot worden als een eikel
(aker is een oud woord voor eikel) of zelfs een kastanje. En die kun je
eten, gekookt of geroosterd, en blijkbaar zonder
vergiftigingsverschijnselen.
De erwt
Bij het typen van het woord erwt wissel ik steeds de ‘r’ en ‘w’ om. Die
vervelende ‘w’ spreken we niet uit: het blijkt een rest te zijn van het oude
woord ‘erweten’. Tja, voor oude dingen moet je respect hebben, vind ik,
niet geheel zonder eigen belang.
Erwten (Pisum sativum) eten mensen al heel, heel lang. De wilde erwt
stamt waarschijnlijk uit hetzelfde gebied als tarwe en gerst. Mogelijk zijn
rond dezelfde tijd de granen en die erwten in cultuur gebracht d.w.z. zo’n
5000 jaar voor Christus. Dat gebeurde door de allereerste landbouwers in
de wereld in het gebied dat nu de zuidgrens is van Turkije en dan afbuigt
richting Irak en Egypte. De oorspronkelijke wilde erwt is nog niet
gevonden, maar de gedachte is tegenwoordig dat het bij alle gekweekte
soorten erwt maar om één soort gaat. Ooit werden zeker 10 Pisum
soorten onderscheiden, nu zijn het een hele rij sub-species en sub-subspecies. Overzichtelijker is het niet geworden, maar misschien wel juister.
Ik heb nog geen DNA onderzoek kunnen vinden, dus dat kan nog voor
verrassingen zorgen.
Waarom onze voorouders erwten gingen eten is duidelijk: voedzaam en
redelijke gemakkelijk te verbouwen. Waarom ze net deze erwten kozen
weet niemand maar het zou kunnen zijn dat dit de enige knikkertjes waren
die geen vergiftiging veroorzaakten. En waarom dat dan weer zo is weet
men ook niet. Misschien kan ook hier DNA onderzoek ons nog wat leren.
Ik vind het wel vreemd dat in die omgeving maar één soort groeide van de
familie die we nu Pisum noemen. Mogelijk zijn alle andere niet giftige
40

Pisum soorten opgegeten door konijnen, paarden en dergelijke.
Onwaarschijnlijk natuurlijk.
Erwten werden duizenden jaren gewoon als veldgewas verbouwd. De
zaden werden geoogst en gedroogd en vormden net als graan een
belangrijke voorraad voor de winter. Om ze te eten werden ze gekookt tot
een soort erwtensoep of ze werden gemalen ter vervanging van een deel
van het broodmeel. Op de Canarische eilanden eten ze gofio, een meel
van geroosterde granen en peulvruchten. Na het malen is dit meel goed
houdbaar in tegenstelling tot gewoon tarwemeel dat vroeger beperkt
houdbaar was. Het gofio meel strooi je in kokend water of bouillon met
groenten of vlees, en je heb een voedzame brij of soep. Het ziet er niet
uit, maar het smaakt goed weet ik uit ervaring.
Erwten kwamen net als de granen mogelijk gewoon met de eerste
landbouwers onze kant op. Maar het kan ook zijn dat ze veel later of beter
langzamer zijn gekomen omdat ze aan de lagere temperaturen moesten
wennen. Pas zo rond het jaar 1000 is het duidelijk dat ze hier zijn. Rond
1600 krijgen de erwtjes een hogere culinaire status. Volgens een
Franse(!) Wikipedia site hebben de Nederlanders de peultjes in de 16e
eeuw ‘ontdekt’, in het Vlaams sluimererwten genoemd naar ‘sluim’ wat
‘schil’ betekent. Maar de Fransen zelf claimen de doperwt bedacht te
hebben. Die zijn een tijdje een rage geweest onder de hofdames van de
zonnekoning Lodewijk XIV. Maar de prinses op de erwt had daar niets
mee te maken.
Jan van Dingenen
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HAZELWORM ZOEKT DEKKING
In de bomentuin achter onze woning woont de hazelworm. Het
slangachtige diertje voelt zich er thuis onder dik, viltig vochtig gras
van onze wei. Daar wil het diertje wel schuiven. In een vroeger leven
toen ik dat stuk weiland nog ieder voorjaar met de zeis maaide om de
zon van het gras hooi te laten maken, gebeurde het regelmatig dat ik
hazelwormen aantrof onder hopen gras of hooi.
De hazelworm vond en vindt dat dus duidelijk een aangename plek om uit
te rusten. De diertjes liggen ook graag op een pad in de tuin te zonnen om
het koude lichaam wat op te warmen. Maar dat is niet zonder risico, zo
bleek op enig moment! Op een pad met houtsnippers, heerlijk warm als
de zon erop schijnt, vond ik een dode hazelworm vol gaten. Die was
duidelijk slachtoffer geworden van vliegende pikkers (voor mijn gevoel zijn
dat eksters geweest).
Het met de zeis maaien was overigens ook niet zonder gevaar voor de
hazelwormen. Want die zitten onder het gras precies op de diepte waar
het blad van de zeis het gras snijdt. Zo is het mij één keer overkomen dat
ik er eentje bij het maaien een stukje korter heb gemaakt. Uit voorzorg
ging ik nadien door het gras lopen in de hoop dat deze bewoners even
opgejaagd werden en niet geslachtofferd zouden worden van mijn
maaien. Deze tactiek heeft geholpen.
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Afgelopen weken was ik die kennis van eerdere ervaringen even kwijt.
Opzij van het huis had ik dunne twijgen en gras op een hoop gegooid.
Een flinke hoop.
Dagen later heb ik dat groen in enkele kruiwagens afgevoerd richting
aanhangwagen. Toen ik de laatste kar wilde omkiepen zag ik op de
bodem een flinke uit de kluiten gewassen hazelworm rond kronkelen (zie
foto). Ik heb hem met de kruiwagen teruggebracht naar de rand van het
bos. Al terugkuierend dacht ik: toch eens kijken of er op de bewuste plek
nog iets te zien is. Inderdaad: op de plaats van de verwijderde hoop groen
zat nog een tweede stevig exemplaar dat zich zo goed als mogelijk
probeerde te verbergen onder een groot blad.
De lering uit dit verhaal. Hoe vang je een hazelworm? Heel eenvoudig.
Wat afval van takken en gras op elkaar stapelen, enkele dagen wachten
en dan de hoop groen voorzichtig even optillen. Popje gezien, kastje dicht.
Want een hazelworm wil rust zonder gezien te worden.
Eén voorwaarde: ter plekke moeten hazelwormen wel van nature
voorkomen.
Leuke aanvulling. Na het schrijven heb ik dit verhaal uitgeprint en op tafel
gelegd ter inzage van Riekie die meestal mijn teksten screent. Een erg
nuttige bezigheid want zelf word je als opsteller van een artikel leesblind
voor je eigen tekst. Toevallig was die dag Lenie Nicolaes bij ons op
bezoek. Zij werd getroffen door het woord ‘hazelworm’ vanwege een
eerder opgedane ervaring. Rond 1990 toen zij in Geulle het café ‘De
Meulestein’ exploiteerde, maakte zij regelmatig met Anneke Huntjens ‘van
de Meule’ een wandeling. Zo gebeurde het dat zij beiden via het smalle
paadje langs de molenvijver richting bos liepen. Even voorbij de rioolbuis
waardoor het verzamelde bronwater in de ‘wiert’ stroomt, krioelden
op/over het bospad een groot aantal kleine zwarte hazelwormen;
ongeveer 10 centimeter lang en de dikte van een regenworm. Wel vijftig of
nog meer. Nooit gezien! Een science fiction gelijk, zóveel van die kleine,
overal over het pad heen kronkelende hazelwormen. Ze kwamen vanaf de
uitloop van de bronbeekjes in de vijver en wurmden zich richting het
opgaande bos. Een groepsgeboorte? Het woord is aan de deskundigen.
Reactie: paulnotten@hetnet.nl
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ETEN OM TE OVERLEVEN: VOEDSEL VOOR VOGELS
Jos Smeets
Ons lichaam, evenals dat van dieren, is gelijk een kacheltje,
dat moet branden. Wanneer het kacheltje uitgaat, is het een
levenloos ding. Als óns kacheltje uitgaat, gaan we dood. De warmte
houdt op te bestaan en de energie, de brandstof is op. Dat kunnen
we voorkomen door tijdig voedsel naar binnen te brengen die als
brandstof dienst doet.
Nu is bij vogels de lichaamstemperatuur ook nog eens hoger dan bij
de mens, zo tussen de 41 en 43,5 graden Celsius, en die moeten de
vogels toch in stand houden, zeker in de winterse periode.
Naast het in stand houden van de lichaamstemperatuur hebben ze
bovendien nog energie nodig om te vliegen, voedsel te zoeken, het
territorium te verdedigen, de jongen voeden en verzorgen. Kortom,
zonder eten geen voortplanting, vandaar die territoriumdrift. Als een
andere vogel van dezelfde soort in de buurt komt, krijgt men minder
voedsel: “Hoe meer zielen, hoe meer plezier”. Niks daarvan. “Hoe
minder vogels, hoe meer plezier.” De wet van de sterkste geldt.
Voedselaanbod
Op het eerste gezicht lijkt het of de
vogels de hele tijd, die ze hebben, aan
eten besteden. Dat is natuurlijk niet zo.
Niettemin eist het foerageren niet alleen
tijd, maar ook oplettendheid. Wanneer
de vogel voedsel zoekt en opeet wat hij
vindt is de vogel kwetsbaar en hij loopt
het risico zelf als voedsel in de maag
van een ander roofdier te belanden.
Sommige vogels nemen het voedsel
mee naar een rustiger plaats, of ze
slaan het voedsel op in de krop (een
opslagzak, tussen kop en lijf) waarna ze
het later verteren. We hebben een keer
een torenvalk gezien, die in tijd van 12
seconden een muis in 4 porties naar
binnen werkte.
Vogels die qua soort verschillen, zijn
niet elkaars concurrenten. Een
heggemus eet ander voedsel dan een
merel. En een boomkruiper eet ander
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voedsel dan een boomklever. Zelfs een merel en een zanglijster laten
elkaar vrij. Zij eten weliswaar hetzelfde soort voedsel, maar in heel andere
verhoudingen. De zanglijster eet vooral vlees (regenwormen, slakken,
insecten) en de merel eet vooral vegetarisch (bessen en vruchten).
Soms eet de oudervogel ander voedsel dan de jongen. De oudere kan
volstaan met ander voedsel (nootjes, vetbollen) dan de noodzakelijke
eiwitrijke voeding (insecten) die de jongen dienen te krijgen. Vroeger
mocht men vogels niet na maart/april vogels bijvoeren. We dachten, dat
de jongen de verkeerde voedingsstoffen binnenkregen, met als gevolg
diarree, maar uit onderzoek is gebleken, dat de oudervogels wel precies
weten, wat de jongen nodig hebben.
Uit educatief oogpunt kan men in
de zomertijd (met mate)
voederen. Geef niet teveel, want
vogels moeten ook hun
foerageergedrag in stand
houden.
Elke vogel zingt (eet) zoals hij
gebekt is
Vogels zijn uitgerust met
specifieke snavels. Ze kunnen
met hun snavels knippen,
wrikken, scheppen, scheuren,
kraken, hakken, boren, spietsen, zeven, klemmen, etc. Dat zijn de
resultaten van een lange evolutie. Met de speciale snavel kan hij (bijna)
alleen maar eten, wat hij aankan. Een boomkruiper met zijn slanke
snaveltje kan geen hazelnootjes aan; hij moet het hebben van insecten.
Terwijl zijn 'buurman', de boomklever het klaarspeelt de hazelnootjes in de
spleet van de schors van een eik vast te zetten en er zolang op hakt, dat
hij aan het vruchtvlees kan komen.
Vogels kunnen op grond van hun voedsel ingedeeld worden in zes
groepen: zaadeters, vruchteneters, insecteneters, viseters, vleeseters
(o.a. roofvogels) en alleseters. Buiten die groepen zijn er nog een aantal
gespecialiseerde eters te benoemen. Die laatste vogels vindt men vooral
in vreemde streken, neem bijvoorbeeld de kolibrie. Deze vogels zijn
helemaal afhankelijk van een bepaalde voedselbron.
- Zaadeters:
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Vogels, die zaden eten, kiezen niet het slechtste gedeelte van een plant.
Zaden zijn erg rijk aan diverse bestanddelen, die nodig zijn om gezond te
blijven. De vogel moet er wel speciaal voor uitgerust zijn, allereerst om
aan de zaden te komen, daarna om ze te kunnen verteren. De vinken
hebben een dikke snavel, denk maar aan de 'gewone' (boek)vink of aan
de Appelvink, die kersenpitten kan kraken. Zo zijn er zaadeters. die
kleinere zaden eten, zaden van een berk, een distel, graszaden.
Zaadeters hebben meestal een krop, waarin het voedsel voorbewerkt
wordt. Daarna gaat het voedsel naar de spiermaag, samen met kleine
steentjes of zandkorrels. Daar worden de zaden gemalen en kan de
vertering voortgaan.
- Vruchteneters:
Vruchteneters hebben een grotere snavel dan zaadeters; de vruchten zijn
immers groter. Daaronder behoren bessen (lijsterbes, appels,
rozenbottels, maretak, Echte totaal alleen vruchtenetende vogels kennen
we hier niet, wel vogels die in een bepaalde periode vruchten eten of ze
als een gedeeltelijke aanvulling op hun voedsel eten.
Vruchteneters helpen mee met de verspreiding van de plant of boom. Niet
alle zaden verteren mee met de vrucht en die worden verspreid via de
uitwerpselen. De merel is een voorbeeld van een vruchteneter. En ook de
kramsvogel, die zich graag in appelgaarden ophoudt.
- Insecteneters:
Wat insecteneters eten is duidelijk: het gaat om luizen, spinnetjes,
vlinders, langpootmuggen, libellen, torretjes, kevers. De vogels kunnen op
twee manieren aan de insecten komen. Ten eerste met behulp van een
korte, brede snavel. De vogel jaagt dan op insecten met een open, brede
snavel: de diverse soorten zwaluwen. Ten tweede de vogels met een
lange, spitse snavel, denk maar een aan de boomkruiper, de heggemus
en niet te vergeten, de spechtensoorten met hun lange roltong. Met hun
spitse snavel kunnen de vogels in de bast op zoek gaan naar insecten.
- Viseters:
In onze contreien kennen we viseters niet zo goed. We beschikken niet
over zoveel water, alhoewel met de komst van grindgaten en verbreding
van de Maas in Limburg steeds meer water voorkomt. De manier om de
vis te vangen is nogal divers: de ijsvogel duikt en grijpt de vis, waarna hij
hem op een tak een paar flinke tikken geeft. We hebben een keer in het
gebied van Oost-Maarland gezien, dat hij de prooi weer moest laten
vallen; zijn ogen dachten die prooi wel aan te kunnen, maar zijn keelgat
niet. De visarend grijpt de vis zo uit het water. Wie eenmaal in zijn
klauwen zit, kan het wel schudden. Aalscholvers duiken in het water en
zwemmen achter de vis aan tot op een diepte van tientallen meters.
- Vleeseters:
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De dagroofvogels zoals de buizerd, torenvalk, sperwer en de uilensoorten,
ransuil, kerkuil, oehoe, zijn speciaal uitgerust om hun prooi te vangen en
te verwerken. De prooi kunnen zijn: kleine vogels, muizen, ratten,
kadavers, regenwormen, etc. De vleeseters beschikken over krachtige
poten, een goede vliegtechniek, een goed waarnemingsvermogen en een
snavel waarmee ze de prooi in stukken kunnen scheuren. Ook in onze
tuinen komt de sperwer voor. Eerst verstikt hij zijn prooi met de poten; als
het hart van de prooi niet meer klopt, gaat hij de prooi plukken. Daarna
wordt die in hapklare brokken naar binnen gewerkt.
- Tot slot, de alleseters:
Er zijn maar weinig alleseters. Meestal behoren ze bij een van
bovenstaande groepen en vullen ze hun voedsel aan met andere soorten
voedsel. Welke vogels zijn van alle markten thuis? De spreeuw, de
huismus, de kokmeeuw; ze zijn met alles tevreden. De spreeuw heeft zich
heel goed kunnen handhaven. Hij eet van alles, wroet in de grond, stroopt
de bewoonde buurten af, zoekt vruchten, de Ciske de Rat van de straat.

Ik zei het al, iedere vogel eet zoals hij gebekt is.
Op de tekening van Jan van Dingenen ziet u een achttal verschillende
snavels, zoals ik in bovenstaand artikel beschreven heb.
Volgende aflevering ga ik het hebben over: vogels eten vogels.
Jos Smeets
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Uit het Personeelsblad van APG. Jean Slijpen
Net als vorig jaar heeft het koppeltje slechtvalken, dat sinds 2007 op de
campus Heerlen woont, weer succesvol gebroed. Vorig jaar werden er in
de nestkast boven aan de hoogbouw drie 'kuikens' van deze bijzondere
roofvogel geboren. En dit jaar zijn dat er zelfs vier. Een vrouwtje en drie
mannetjes.
De jonge vogels zijn geringd, zodat ze na het uitvliegen individueel
gevolgd kunnen worden. De mensen van de landelijke slechtvalkenwerkgroep kunnen zo de verspreiding van deze zeldzame roofvogel in
kaart brengen. Een in Nederland geboren vogel werd bijvoorbeeld vorig
jaar in Polen aan zijn ring herkend. Ook werden de jonge vogels door een
medewerker van de landelijke slechtvalkenwerkgroep gemeten en
gewogen. Verder werd het geslacht vastgesteld en is er van iedere vogel
een DNA-monster genomen.

Ook na het ringen is de broed verder zonder problemen verlopen. Sinds
het uitvliegen, twee weken geleden, zijn de bijzondere jonge vogels
regelmatig te zien voor de ramen op de bovenste etages.
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Jos S.: Slechtvalken houden de omgeving goed in de gaten vanuit een
hoge kijkpost. Vandaar dat men ze ook tegenkomt op de koeltorens van
de Clauscentrale en in de oude energiecentrale in Buggenum.
Vogels digitaal
Vogelaars kunnen zich gratis abonneren op “Vogels-digitaal”. U krijgt dan
het laatste nieuws op het gebied van vogels kijken en beschermen. Ga
voor een gratis abonnement naar www.vogelbescherming.nl/nieuwsbrief
Slimme kraaien
En dan weer een berichtje over slimme kraaien. In Nieuw Caledonië
(eiland ten oosten van Australië) hebben de Wipsnavelkraaien begrip van
de natuurkundige wetten m.b.t. drijven en zinken. Onderzoekers van een
universiteit van Nieuw-Zeeland confronteerden de kraaien met drijvend
voedsel in een rechtopstaande buis. Het waterpeil was echter te laag om
aan het voedsel te komen. De kraaien raapten steentjes op en lieten die in
de buis vallen. Daardoor steeg het waterpeil en konden de kraaien aan
het voedsel komen.
Tijdens het experiment gaf men de kraaien ook de beschikking over
stukjes piepschuim. De vogels pakten die stukjes wel op, maar lieten die
stukjes direct weer vallen. Blijkbaar voelden ze aan dat die stukjes zouden
blijven drijven en dus geen invloed hadden op het stijgen van het
waterpeil, dus konden ze ook niet aan het voedsel komen.
In de vorige Haamsjeut (zomer 2012) schreef ik een artikel over
vogelzang: de functie, het herkennen en de esthetische kant van de
vogelzang. Over het algemeen meent men dat het herkennen van
vogelzang erg moeilijk is, maar dat valt mee, als je het maar traint. Als
hulpmiddel verscheen in de zomer het boek inclusief CD: ”Vogelzang van
Nederland” met enige informatie over de vogel, biotoop en zijn zang. Het
boek was al snel uitverkocht , maar er zijn nieuwe op de markt o.a. bij
Selexyz te Maastricht. ISBN 978 90 5011 3748 voor de prijs van € 27,95.
In het Tijdschrift Vogels staat bovendien een aankondiging, dat in
september het boek “Vogelzang” van Pedersen/Svensson gaat
verschijnen ISBN 978 90 5210 8780 (boek incl. geluidbox) voor de prijs
van € 34,95.
Wanneer je echt werk wil maken van het herkennen van vogelzang, grijp
dan nu je kans.
Jos Smeets
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DATA IN VOGELVLUCHT
Tweede helft 2012
Woensdag 3 oktober
IVN-lezing Geologie
Aanvang 19.30 clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043-3644976
Zaterdag 27 oktober
IVN avondwandeling Nacht van de nacht
Vertrek 19.30 uur pand Museum, Markt 27A, Meerssen
Info: 043 – 3643740
Woensdag 7 november
IVN-varia-avond
Aanvang 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043-3643740
Woensdag 5 december
Dia-presentatie activiteiten afgelopen jaar.
Aanvang 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zondag 30 december
33e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3644647
Activiteiten Vogelwerkgroep:
Vogels spotten op:
Zondag 9 september
Zondag 14 oktober
Zondag 11 november
Vertrek Kerkplein Ulestraten (carpoolen):
Tijdstip: 8:00 uur
Te bezoeken locatie: wordt t.z.t. bepaald
Info: 043-3644339
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Data Jeugdgroep
3 september
Bezoek aan de Slakmolen Elsloo
13 oktober
Herfstactiviteit te Ulestraten
10 november
Bouwen in de natuur
8 december
De sterrenhemel en ruimtevaart
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut
gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld.
Voor wandelingen en excursies, waarbij we vanaf het Kerkplein Ulestraten
naar een andere vertrekplaats reizen, geldt dat we bij voldoende auto’s
zoveel mogelijk zullen CARPOOLEN. Als vergoeding hiervoor adviseren
wij een richtprijs van € 0,07 per gereden kilometer per meereizend
persoon.
Wij heten u van harte welkom op onze activiteiten en wensen u alvast veel
plezier!
Voor meer info zie t.z.t. de plaatselijke weekbladen en onze website:
www.ulestraten.ivn-limburg.nl
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

André Ament
Blockhuijsstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426

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

Vacature

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 (Provinciaal milieuklachtennummer)
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied
(Dag en nacht bereikbaar, ook in weekend): 043-3617070
Email: groenebrigade@prvlimburg.nl
Bij zowel telefonische als e-mail melding kunt u vragen om
geheimhouding.
Mobielnr. Gerrit Lenting, Brigadier Groene Brigade Heuvelland
06-21836029
Email: g.lenting@prvlimburg.nl
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).
Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid
(dag en nacht): 043 - 3216830
Bel bij verstoring en aantasting van flora en fauna.
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
www.ulestraten.ivn-limburg.nl of bel met een van de gidsen,
coördinatoren of bestuursleden.

Ons vrijwilligerswerk wordt mede gesteund door Rabobank Maastricht e.o.
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