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VAN DE BESTUURSTAFEL
In de lente Haamsjeut begon ik dit stukje met de constatering dat er toen
nog geen sprake was van lente. Hetzelfde kan ik nu melden: slechte lente
en nog lang geen zomer, maar hoop doet leven, nietwaar? Ik ga er dan
ook van uit, dat als deze Haamsjeut op de deurmat valt (ik geniet dan van
mijn welverdiende(?) vakantie), de zomer echt heerst.
In de afgelopen tijd hebben we als bestuur de relatie met het stichtingsbestuur genormaliseerd; er is over en weer meer begrip voor elkaars rol
en positie. Hopelijk blijft dat zo.
Zoals jullie ongetwijfeld hebben geconstateerd, is de website nu echt “on
line” en up-to-date. Als je dat nog niet wist, ga dan snel naar
http://ivn.nl/afdeling/ulestraten.
Over de activiteiten sinds de laatste Haamsjeut kunnen jullie ook nu weer
elders in dit blad lezen. De belangstelling blijkt vaak groot. Ik heb zelfs het
idee, dat er steeds vaker ook niet-IVN-leden op onze avonden afkomen.
Misschien dat die ook ooit lid van onze mooie club worden. Dat zou niet
slecht zijn, toch?
Op het gevaar af mensen te vergeten (ik kan ook niet alles weten), wil ik
op deze plek een paar mensen in het zonnetje zetten. (Ken je er ook, die
dat verdienen, meld die dan aan bij een van de bestuursleden). Allereerst
is ons lid Ab Smits voor zijn vele verdiensten door de (toen nog) koningin
gedecoreerd, van harte gefeliciteerd.
Verder werd ik getipt over Harry en Martha die al jaren met de aanhangwagen en ladder op nestkastcontrole gaan. Stille krachten noemen we
dat. Hartstikke bedankt en hopelijk kunnen en willen jullie dat nog jaren
volhouden.
Tenslotte bereikte mij het bericht, dat Jan van Dingenen en Jos Smeets
met deze editie hun 50e Haamsjeut hebben gemaakt. Chapeau! We (en
zij natuurlijk) mogen trots zijn op hun resultaat. Ook voor hen hoop ik dat
ze dit prachtige werk nog lang zullen blijven doen.
Rest mij nog jullie allemaal een mooie zomer en (voor zover van
toepassing) een heel fijne vakantie toe te wensen.
Huub
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BRAAKBALLEN: EEN ONSMAKELIJK VERHAAL???
Telkens, wanneer we het onderwerp "braakballen" aansnijden krijgen
we opmerkingen van afkeer te horen. Braken is een niet alledaags
gebeuren voor de mens en bovendien een gebeuren van onsmakelijke aard. Voor een aantal diersoorten, die hun voedsel niet
helemaal kunnen verteren, is het een dagelijks gebeuren. In de
braakballen vind je de herkenbare resten van de prooidieren en/of
plantaardig voedsel waardoor je kunt aangeven wat het dier, dat de
braakbal heeft geproduceerd op het menu heeft staan.
Daarover gaat dit artikel: wie produceert braakballen; herkenning van
braakballen per diersoort; inhoud van braakballen.
Braakballen
Vaak krijgen we de opmerking: "Bah, wat vies!" Braaksel van een vogel of
van een dier, dat een muis heeft gegeten.
Welnu, ik kan je vertellen, dat er niets schoners is dan een braakbal, die
onder invloed van de maagsappen (lees: zuren) ontdaan zijn van alle
ongerechtigheden. Er blijven slechts haren en botjes over. Niettemin
liggen de braakballen op de grond en kunnen er andere micro-organismen
in huizen, vandaar dat we bij het pluizen met stof-mondkapjes werken.
Braakballen zijn de onverteerbare resten, die niet in de maagsappen
oplossen en als een prop worden uitgebraakt. Het is dus niet zo, dat
alleen maar vogels, met name uilen, braakballen produceren. Ook
roofvogels en reigers produceren ze en kraaien en meeuwen. En ook
andere dieren produceren ze: katten bijvoorbeeld vormen haarballen,
wanneer ze muizen hebben gevangen
Wat is de inhoud van zo'n braakbal? Haren, botjes, dekschilden van
kevers,stukjes van schelpen, plantenresten.
Bij vogels worden de onverteerbare resten van het voedsel in de
spiermaag verzameld en worden die resten tot een bal samengedrukt en
bij een bepaalde grootte uitgebraakt. Tijdens het uitbraken en het
passeren van de slokdarm krijgt de bal zijn uiteindelijke vorm. Elke
vogelsoort heeft zijn eigen vorm en herkenningskenmerken. De grootte,
lengte, dikte, spits of niet spits, en inhoud, zijn kenmerken waaraan men
zowel de vogels zelf alsook de prooi kan afleiden.
In onze contreien vinden we regelmatig braakballen van de steenuil, de
ransuil,de kerkuil. Je moet toevallig een rust- of roestplaats van de vogel
weten, want daar braakt hij/zij ze uit, meestal twee keer per dag.
De braakballen van kraaien, meeuwen en reigers vinden we niet zo vaak:
die vallen na een regenbui uit elkaar.

4

Specifieke kenmerken van een aantal braakballen

Ik gaf het al aan: de lengte, de diameter, de vorm en de inhoud zijn de
criteria waarop we braakballen determineren.
Het meest bekend zijn de braakballen van uilen. Het belangrijkste
kenmerk daarvan is, dat er onverteerde botjes in zitten. Het maagsap van
de uil is niet in staat de botjes op te lossen. Botjes zitten in zijn geheel in
de braakbal behalve schedeltjes; die zijn meestal beschadigd. Daarbij
zitten dan nog haren, stukjes veer en dekschilden van torretjes, kevers en
andere insecten.
Ik heb welk eens een braakbal met een duivenring gevonden!
De steenuil maakt braakballen met de volgende kenmerken: licht tot
donkergrijs, cilindrisch, 2-5 cm lang, 1,5 cm dik, aan een einde afgerond.
Bevat ook vaak zandkorrels, afkomstig van regenwormen.
De ransuil produceert ze wat langer: 4-7 cm lang, 2-3 cm dik, van licht tot
donker met een nogal glad oppervlak.
De kerkuil maakt het ons wat gemakkelijker: zwartgrijze korst, kogelrond,
2,5 tot 3,5 cm dik en helemaal glad.
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De bosuil maakt cilindrische braakballen, grijs, 4-6 cm lang, 2-3 cm dik en
puntig aan een of beide zijden. Vaak zijn ze wat krom en ze hebben een
oneffen oppervlak.
Roofvogels zoals de buizerd, de sperwer, havik en torenvalk kunnen, in
tegenstelling tot uilen, wel de botjes verteren. Die lossen op in het
maagsap. Zij eten ook niet alle botjes van de prooi op; ze trekken het
vlees ervan af. Die braakballen vinden we niet vaak, dan moet je de
rustplaats van de vogels kennen.

Foto: John Smeets
Ooievaars en reigers kunnen de botjes wel oplossen: dus men vindt
haren, veren en dekschilden. Restanten van vis vindt men niet meer
herkenbaar terug.
Meeuwen eten van alles. Bovendien, wanneer hun voedsel uit graten,
schelpjes en krabben bestaat, vallen ze uit elkaar. Meeuwen, die op
vuilnisstorten foerageren, maken braakballen met de gekste inhoud zoals
glasscherven, elastiekjes, zilverpapier.
Kraaien-braakballen vindt men zelden. Ze vallen namelijk snel uit elkaar.
De plantenresten houden het spul nog even bij elkaar. Men vindt er
steentjes in. De vogel heeft die opgegeten, om het voedsel beter te
kunnen malen.
Ook hier kan men weer per vogelsoort de determinatie-criteria
beschrijven.
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Braakballen pluizen: determinatie van prooidieren
Wanneer men braakballen gaat analyseren, zal men voorzichtig te werk
moeten gaan, om niets te beschadigen. beetje bij beetje gaat men te werk
met een pincet en/of een sateprikker. Men haalt de botjes eruit en sorteert
die in groepen: schedeltjes met bovenkaak, onderkaakjes, heupbotjes,
wervels, 'armen en benen', ribbetjes.
Met name aan de kaakjes kun je zien om welke muizen het gaat: Echte
muizen, woelmuizen en spitsmuizen. Men dient de kaakjes te bekijken
met een vergrootglas. Aan de kaakjes leidt men niet alleen de groep
muizen af, maar ook de diverse ondersoorten. Dit gaat behoorlijk ver om
te beschrijven; daar zijn determinatietabellen voor. In het algemeen kun je
zeggen: Spitse kiezen: spitsmuizen (eten insecten), bobbelkiezen behoren
bij de "echte muizen" (alleseters) en bij de driehoekjes-kiezen gaat het om
een woelmuis (planteneter).

Spitsmuis

Woelmuis

Echte (Ware) muis

Leerzaam is ook om de botjes van één braakbal op zwart papier te
plakken. Zo krijg je een overzichtelijk geheel. Zeker als je over verschillende soorten braakballen kunt beschikken.
Zoogdierwerkgroepen pluizen de braakballen uit om met veel gegevens
tezamen wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
Slot
Het is een leuke bezigheid, in groepsverband braakballen uitpluizen.
Samen krijg je veel meer aparte dingen te zien. En je leert van elkaar.
We hebben zo'n activiteit zowel met kinderen als met volwassenen
gedaan. En vies? Je moet even over de drempel en dan valt het mee.
Het resultaat motiveert je om verder te gaan.
Jos Smeets, IVN - Ulestraten
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EEN BIJZONDERE NATUURERVARING
“Das in de achtertuin te Ulestraten!”
Dit speelt zicht af in de periode van 18 februari tot en met 4 maart 2013.
Op een nacht tussen 2 en 3 uur kwam ik in de keuken aan de tuinzijde.
Zoals altijd kijk ik dan even naar buiten of er iets te zien is.
Op een van die nachten stond ik voor het raam en keek over het
grasgazon. Opeens zag ik iets bewegen achter in de tuin en wie schetst
mijn verbazing, er kwam een dier tevoorschijn. Ik wist niet direct wat het
was maar snel herkende ik de „Das”. Het was een prachtig gezicht om de
das in het wild te zien. Het was een toevalstreffer.
Ik dacht,
wellicht komt
die nog eens
terug, En
besloot de
nachten erop
te gaan
posten
tussen 2 en 3
uur met de
camera in de
aanslag.
En jawel, een
paar dagen
later kreeg ik
de das in
beeld. Ik heb een aantal foto’s kunnen maken en heb de beste eruit
gehaald zoals
nu getoond.
De lengte van
de das is
inclusief de
staart is zeker
1 meter en de
schofthoogte
ongeveer 30
cm.
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Een mooie nachtelijke natuurervaring en dat in een achtertuin in
Ulestraten, hoe is het mogelijk!!! Ik vond het wel heel bijzonder om op
deze manier een ontmoeting te hebben met een das in het wild!
Ed Janssen, Ulestraten
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HET MERGELLANDHOEN, LEVEND CULTUREEL ERFGOED
VAN ZUID-LIMBURG ...
Nederland kent vele hoenderrassen. Sommige rassen zijn gekoppeld
aan een bepaalde provincie,streek of plaats. Voorbeelden hiervan
zijn de Groninger meeuwen, de Friese pelhoenders, de Twenthse
hoenders, Barnevelders, Welsummers, Assendelfts hoen en Chaams
hoen. Voor Limburg ontbrak zo’n streekeigen hoenderras. Daar is
onlangs echter verandering in gekomen.
Ten zuiden van Limburg ligt het
Land van Herve. En in dit gebied
in de provincie Luik komt het
Herve Hoen of Poule de Herve
nog voor. Het Herve Hoen is een
kruising tussen de Gallische
oerkip en het Ardenner-hoen.
Het is de verdienste van Paul
Wanders, voorzitter van het
Genootschap Herve/Mergellandhoen om deze kippen terug
te brengen naar Limburg. Ze
werden daarbij Mergellandhoen
gedoopt. Het schijnen deze
raszuivere kippen geweest te zijn
die tot voor de tweede
wereldoorlog in het heuvelland
rondscharrelden. Ze moeten
duidelijk onderscheiden worden
van de “boerderijkippen”. Dat is
een verzamelnaam van kippen
waarbij een vermenging van
soorten tot stand is gekomen doordat er niet gericht gefokt is op een
bepaald ras.
Rond 1900 schijnt de gegoede burgerij in hun statige huizen en mooie
tuinen zich ook te onderscheiden van de gewone burgers en
keuterboertjes door het houden en fokken van speciale kippen. Het
Mergellandhoen was hiervoor zeer geschikt. Het komt voor in de
kleurslagen zwart, gezoomd blauw en koekoek en ze zien er prachtig uit
met een mooie rode kop, glanzend zwarte veren en blauwe poten. Naast
hun schoonheid leggen ze per jaar zo’n 200 eieren en leveren tevens een
malse bout.
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Het Mergellandhoen is naast het Mergellandschaap, dat in de jaren
zeventig opnieuw geïntroduceerd werd, het tweede officieel erkende huisdierras in Nederland dat afkomstig is uit Limburg. Voor het Mergellandhoen is het nu zaak om tot verspreiding te komen.
In Zuid-Limburg heeft een tiental hobbyfokkers zich bereid verklaard om in
hun officieel erkende “hoenderhofjes” Mergellandhoenders te fokken. Er is
binnen en buiten Limburg veel belangstelling voor dit ras en er hebben
zich inmiddels 200 belangstellenden gemeld voor een triootje (twee
kippen en een haan). In de zomer van 2013 zullen de jonge dieren
verspreid worden. Als een van de eerste geïnteresseerden ben ik reeds
voor de winter in het bezit gekomen van een triootje. Deze zwarte
Mergellanders hebben reeds vroeg in het voorjaar voor 15 kuikens
nageslacht gezorgd. Daarmee staat Ulestraten op de kaart als bijdrage
aan de instandhouding van levend cultureel erfgoed.
Na telefonische afspraak (043 3644543) is bezichtiging altijd mogelijk aan
de Kasteelstraat 57 te Ulestraten.
Tekst: Jo Soogelee
Foto’s: Jos Smeets
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UITSLUIPEN GLASSNIJDER
De redactie van D'n Haamsjeut kreeg van Fred Erkenbosch de
volgende gebeurtenis aangereikt. Fred maakte de bijgevoegde foto's.
Hallo Jos, hierbij enkele afbeeldingen van het uitsluipen van de
Glassnijder (een glazenmaker) bij mij in de tuin. De larve kwam om 10.45
uur uit de vijver gekropen, liep over het terras en kroop 10 cm omhoog op
de houten schutting en ging stil zitten, binnen 10 minuten kwam de kop
van de libel en 45 minuten later was er de gehele libel. Door een hevige
regenbui in de middag van woensdag 8 mei, waaide de larvenhuid
(exuvium) met aangehecht de Glassnijder op de grond. Ik heb hem
opgepakt en op een cactus gezet. Hij heeft daar aangehecht met zijn
poten de hele nacht gezeten tot donderdagmorgen 9 mei tot 8.30 uur. Ik
ging toen kijken en
dacht hij dood was
maar vloog direct
weg toen ik in zijn
buurt kwam. Eind
goed,al goed.
Misschien iets
voor in de
Haamsjeut.
Groeten, Fred

De poten van glassnijder zijn vrij. De gedroogde poten van de larve
houden vast aan de houten schutting.

De vleugels van de
glassnijder worden
vol gepompt met
bloed.
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De glassnijder is vrij; de
behaarde onderkant is hier
zichtbaar.

De rest van zijn leven (de glassnijder vliegt maar vier weken) wordt
besteed aan paren en patrouilleren.
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RANSUIL IN ULESTRATEN
Geattendeerd door de buurman zag ik deze ransuil zitten, wakend over
onze tuin. Blijkbaar zaten er meer, maar dit exemplaar bleef lang genoeg
zitten om mijn telelens en statief te kunnen installeren. Hij had vanuit die
positie uitstekend zicht op de voertafel, waaronder muisjes de resten van
het voer oppeuzelen. Ik vrees dat menig muisje opgepeuzeld is door deze
ransuil.
Waarneming door Andre Ament
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DE PLANTEN KOMEN – Deel II “De boeren”
In het eerste deel van dit serietje is besproken hoe na de ijstijd ons
land zijn eerste planten kreeg, zo rond 9000 voor Chr. Daarna
zorgden wind, water en dieren voor een geleidelijke aanvoer van
allerlei bomen, struiken en vaste en eenjarige kruiden. Rond 5300
voor Chr. gingen de mensen een bijdrage leveren: de eerste boeren
verschenen in Nederland en brachten hun eigen planten mee.
De eerste boeren
Waarschijnlijk al vóór 7000 voor Chr. ontstond de landbouw in het
Midden-Oosten in het gebied van de “vruchtbare halve maan”, een boog
die loopt van Egypte via Palestina, Syrië en Zuid-Turkije naar Irak. In dit
gebied kwamen mensen op het idee om de zaden van wilde grassen niet
alleen te verzamelen, maar die ook naast hun tent uit te zaaien zodat ze
de volgende keer niet zo ver hoefden te lopen om ze te zoeken. Dat
laatste is natuurlijk onzin, maar iets dergelijks zal er wel gebeurd zijn.
Maar wat ze zich waarschijnlijk niet realiseerden was, dat als je een akker
hebt je niet kunt besluiten om dit jaar maar eens 50 kilometer verderop te
gaan wonen, omdat daar meer wild zit. Met andere woorden: de keuze
voor een wat meer betrouwbare voedselvoorziening (de landbouw)
betekent dat je jezelf verplicht min of meer op één vaste plek te blijven en
dat je dus ook je vlees bij de hand moet hebben: zelf beesten fokken dus.
En dat alles betekent ook dat het de moeite waard is om op die vaste plek
wat meer te investeren in akkers, stallen, opslagplaatsen en woningen en
later in dorpen en verdedigingswerken. Het zaaien van wilde grassen
heeft dus niet alleen geleid tot landbouw, maar ook tot steden en tot
steeds grotere gemeenschappen en overheidsstructuren. Misschien maar
goed dat de eerste boeren zich dat niet realiseerden.
In China, Midden-Afrika, Nieuw-Guinea en Amerika is de landbouw ook
uitgevonden en waarschijnlijk allemaal onafhankelijk van elkaar.
Verrassend is wel dat het allemaal een beetje in dezelfde periode is
geweest, ergens tussen 10.000 en 5000 voor Chr. en dat bij allemaal,
behalve misschien in Nieuw-Guinea, de wilde grassen een belangrijke rol
hebben gespeeld.
Landbouw naar West-Europa
Het bleek dat de eerste boeren een techniek hadden ontwikkeld die beter
voldeed dan het jagen en verzamelen waarmee hun voorouders
probeerden in leven te blijven. Er kwamen dus steeds meer boeren
doordat hun gemeenschappen sneller groeiden en/of doordat de jagerverzamelaars het boerenhandwerk overnamen. In ieder geval zochten
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steeds meer boeren vruchtbare grond. In het Midden-Oosten werden in
eerste instantie de vruchtbare rivierdalen van de Nijl, Jordaan en de
Eufraat en Tigris gebruikt. Maar toen die ‘vol’ waren ontdekten ze dat de
grondsoort die wij löss noemen, ook heel geschikt is voor landbouw. Veel
löss ligt aan de noordkant van de Zwarte Zee en daar vestigden zich dan
ook al vrij snel de eerste landbouwers. Daarna verspreide de landbouwtechniek zich in Midden-Europa vooral in de löss gebieden. Eén zo’n
strook löss volgt ongeveer het dal van de Donau en zo kwamen de boeren
in Zuid-Duitsland. In Midden-Duitsland ligt nog een strook löss die
doorloopt naar Zuid-Limburg, België en dan richting Parijs. En zo kwamen
de eerste boeren in ons land: de bandkeramiekers in Elsloo.

Men heeft zich natuurlijk afgevraagd of onze eerste boeren rechtstreekse
afstammelingen waren van de “Palestijnen” die de landbouw hadden
uitgevonden of dat lokale stammen de techniek hadden overgenomen. Uit
DNA onderzoek heeft men geconcludeerd dat de eerste boeren hier nog
duidelijke familiebanden hadden met het Midden-Oosten. Maar blijkbaar is
de bevolking van Europa in de eeuwen daarna dusdanig door elkaar
geschud, dat we waarschijnlijk vooral afstammen van mensen die al
eerder in West-Europa woonden en die de kunst van het boeren dus
hebben afgekeken van de uitvinders.
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De boerenplanten
De boeren verbouwden planten, natuurlijk. De meeste van die planten
waren in deze omgeving niet inheems, ze waren inheems in het MiddenOosten en daar geselecteerd omdat ze het best voldeden voor het
boerenbedrijf op die plaats en in die omstandigheden. Eigenlijk is het dus
best verrassend dat die planten het hier in Zuid-Limburg ook nog heel
redelijk deden. Maar toen de bandkeramiekers zich rond 5300 voor Chr.
hier vestigden waren ze al 2500 jaar onderweg vanuit het Midden-Oosten
en ze hadden in die tijd ongetwijfeld hun zaaigoed bewust of onbewust
geselecteerd op de beste opbrengsten in het hier koelere en nattere
klimaat.
De belangrijkste
gewassen van onze
bandkeramiekers
waren waarschijnlijk
afstammelingen van
de wilde grassen uit
het Midden-Oosten,
die wij kennen als de
granen eenkoorn en
emmerkoorn. Dit zijn
allebei primitieve
tarwesoorten of beter
voorlopers van spelt
en tarwe. Ook uit het Midden-Oosten brachten ze peulvruchten mee:
erwten en linzen. Voor olie zorgden huttentut en vlas. Vlas is hier ook
inheems, maar in het Midden-Oosten was vlas of lijnzaad al vroeg in
cultuur en men neemt aan dat de boeren deze cultuurvorm hebben mee
gebracht naar onze omgeving. Voor huttentut is dat niet zo duidelijk. Het
telen van deze kruisbloemige lijkt later te zijn begonnen en zou dus in
Europa ontstaan kunnen zijn.
Er was nog een
olieleverancier die veel
aandacht heeft gekregen
in het onderzoek: de
slaapbol, beter bekend als
klaproos of papaver of
blauwmaanzaad. Deze
plant komt oorspronkelijk
uit het westelijk deel van
het Middellandse Zee
gebied en kan dus niet
door de eerste boeren
17

meegebracht zijn. Men denkt dat niet alleen de olie maar ook de
“speciale” eigenschappen van de papaver de interesse van de boeren
hebben gewekt. Kortom, de verdovende, hallucinerende werking van
papaver was toen al bekend.
Boerenonkruiden
Naast de gewassen die de boeren wilden verbouwen brachten ze ook nog
een aantal planten mee die wij akkeronkruiden noemen. Bij de
akkeronkruiden kun weer onderscheid maken tussen de planten die het
alleen maar lekker vinden dat de boer ieder jaar de grond omwoeld maar
verder zichzelf zaaien. Men noemt die wel onkruiden van hakvruchten.
Maar er zijn er ook die met de granen mee geoogst worden, gedorst en
daarna ongewild door de boer weer worden uitgezaaid: de
graanonkruiden. Ze moeten ongeveer dezelfde cyclus hebben als granen
dus ongeveer tegelijk kiemen en rijpe zaden hebben etc. Bovendien
moeten ze ongeveer even lang zijn (of in halm kunnen klimmen), want in
de tijd van de bandkeramiekers werd het graan niet 10 cm boven de
grond afgesneden maar kort onder de halm. Voorbeelden van
akkeronkruiden die de boeren zelf meebrachten waren korenbloem,
kamille, perzikkruid, zwaluwtong, akkerboterbloem, bolderik en zwarte
nachtschade. De zwarte nachtschade zal waarschijnlijk meer tussen de
erwten gestaan hebben dan tussen de granen en dus zullen de boeren
weinig last gehad hebben van de giftigheid.
Korenbloem en bolderik waren typische graanonkruiden. Bolderik was een
groot probleem omdat het met het graan geoogst werd en de zaden ook
na malen en broodbakken nog steeds giftig zijn. Pas zo’n honderd jaar
geleden slaagde men erin de bolderikzaden uit het graan te zeven. Toen
werd de plant
dus ook niet
meer ongewild
uitgezaaid en
nu is die bijna
volledig
uitgestorven in
Nederland.
Net als de
korenbloem
(als hij niet
wordt uitgezaaid) en de
akkerboterblo
em.
Er waren nog
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een paar “graanonkruiden” die later heel belangrijk zijn geworden. Tussen
de tarweachtige granen groeiden soms andere granen. Rogge was een
graan dat de boeren waarschijnlijk per ongeluk mee hadden gebracht uit
het Midden-Oosten. Het groeide tussen de andere granen en ze hadden
er waarschijnlijk geen last van. Maar ze hebben ook duizenden jaren lang
niet geprobeerd om er een zelfstandig gewas van te maken. Pas zo rond
het jaar 600 na Chr. blijkt dat “plotseling” heel Brabant rogge verbouwd en
geen tarwe soorten meer.
Een ander graanonkruid was wilde haver. Wilde haver is Europees en de
boeren hebben het dus niet meegebracht uit het Midden-Oosten. Maar
hoe de haver ontwikkeld werd van een onkruid tot een landbouwgewas
weten we niet.

Boeren op het zand
De eerste boeren kozen natuurlijk de beste grond en dat was in deze
omgeving de löss. Maar toch zo’n 2000 jaar na hun komst rond 3500 voor
Chr. verschenen de eerste boeren op het zand. Of er op de löss toen
geen plaats meer was of dat er andere redenen waren is niet duidelijk.
Maar duidelijk is wel dat de veel schralere grond ander eisen stelde.
Zandgrond is gemakkelijker te bewerken dan de zware löss, maar na zo’n
twintig jaar is de grond uitgeput en moet de boer verhuizen. De boer op de
löss had daar geen last van en die bleef eeuwenlang op dezelfde plek al
zal hij zeker regelmatig grond braak hebben laten liggen. De boeren in
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bijvoorbeeld Brabant en Midden-Limburg lijken iedere 20-30 jaar te
verhuizen, waarschijnlijk stond dan ook de houten boerderij op instorten.
Vermoedelijk bleven ze dan wel in de buurt en zwierven ze in een hele
lange cyclus in dezelfde streek rond. Mogelijk waren de grafheuvels
daarbij een soort herkenningspunt dat aangaf dat die omgeving bezit was
van een familie of clan ofschoon het grootste deel niet bewerkt werd.
Deze manier van boeren had wel erg veel ecologische gevolgen. Door het
regelmatig kappen of branden van bos ontstonden veel open plekken wat
gunstig was voor allerlei kruiden maar natuurlijk slecht voor het bos. In
feite werd het hele ecosysteem duidelijk overbelast want er ontstonden
toen al forse heidevelden!
Waarschijnlijk bleef dit landbouwsysteem min of meer stabiel tot de komst
van de Romeinen. Daarover de volgende keer.
Jan van Dingenen
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SCHAAPJE GEBOREN
Het is half maart. De weerprofeten van RTL4 hebben de zoveelste
lente aangekondigd die maar niet wil komen. Integendeel, striemende
sneeuw-jachten uit de noordoostelijke hoek. Die ochtend liggen er in
de velden en weilanden overal nog plukken sneeuw. Gewoonte
getrouw kijk ik ’s morgens even naar buiten, spiedend of er
bijzondere waarnemingen zijn in de fauna. De vogels zijn onze
trouwste bezoekers. Die hebben geen bijzondere aansporing nodig.
Die komen met veel enthousiasme af op de zaden, vetbollen, broodkruimels en nog andere eetbare producten.
Ik kijk over de weilanden. Behoudens de her en der verspreide
sneeuwklodders is er niet veel te zien. De schapen van Paul Claus
hebben even nog geen zin om naar buiten te komen. Wel loopt er iemand
door het weiland, nu eens naar links dan weer de andere kant op. De
persoon lijkt iets te zoeken. Maar wat? Even later is hij verdwenen.
Ik blijf het weiland afspieden en zie opeens tussen de sneeuwplakken iets
dat op een schaap lijkt. Verrekijker erbij. En inderdaad, op deze kil/koude
ochtend ligt zomaar een schaap in het weiland. Riekie en ik kijken. Bij ons
gaan alarmbellen rinkelen. Zoiets is niet normaal. Als het nu een oeros of
een Schotse Hooglander was, dan zouden we er vrede mee hebben.
Maar hier is iets aan de hand! Dus vragen we ons af: wat moeten we
doen? Bellen en zeggen wat we zien?
Terwijl we nog even in beraad zijn komt nog een persoon het weiland in
die eenzelfde zoektocht begint als kort daarvoor door de ander. We zijn
even gerustgesteld in de gedachte dat die man, want dat is het, toch
gezien moet hebben dat er een schaap in het weiland ligt. Opeens komt
de eerste persoon weer op de proppen; vermoedelijk de man die eerder
zoekend door het weiland rondgelopen heeft . De mannen lopen op elkaar
toe, wisselen wat informatie uit en stevenen daarna rechtstreeks op het
liggende schaap af. Bij het schaap wordt een emmer geposteerd en de
mannen draaien om het schaap heen, duidelijk op zoek naar de beste
plek om de ‘aanval’ in te zetten. Een van de mannen gaat aan de
achterzijde van het schaap op de grond liggen, steekt (voor zover we dat
kunnen zien) een hand in het achterste van het schaap. De andere man is
op wisselende manieren behulpzaam maar zodanig dat het
hulpverleningsproces aan onze ogen onttrokken wordt.
Dan opeens is er hoera. We zien dat als de mannen hulpverleners even
een stap achteruit doen. Het grote schaap ligt nog steeds zijdelings op de
natte, koude grond. Bij de kop van het schaap is er wat meer wit. Weer
verrekijken. En inderdaad! Er is een lammetje geboren dat even bij de kop
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van het schaap is gelegd. Moederschaap is duidelijk nog verzwakt van de
menselijke ingreep maar plichtsgetrouw wordt de boreling toch al vanuit
liggende positie op alle mogelijke manieren gelikt.

Moeder en kind blijven zo nog enige tijd, ik schat een tiental minuten, op
de grond liggen. Dan komt een van de mannen. Hij neemt het jonge
schaapje op aanminnige manier in de handen, vangt het op in een arm,
wrijft zachtjes over het jonge lijfje en doet in het blikveld van
moederschaap enkele stappen achterwaarts in de hoop moederschaap te
prikkelen tot het volgen van haar kind. Maar dat is wat snel. De andere
man gaat nu naar het schaap toe, aait over de bol en spreekt, zo
veronderstel ik, zachte woorden om de ‘verrijzenis’ te bewerken. Hij zet
zijn handen onder het schapenlijf dat nu aarzelend omhoog komt.
Eindelijk, moeder schaap staat op beide benen (bij een schaap maal
twee) en zet voorzichtig de eerste wankele stappen. Daarna ontrolt zich
voor onze ogen een ongekend liefelijk tafereel zoals de natuur dat kan
bieden: Paul Claus loopt achteruit richting schapenstal, het lammetje in de
holte van zijn arm. Op enkele meters volgt de moeder, sjokkend met
onzekere pas. Haar lichaamstaal: ‘moet dat nu perse allemaal zo vlot
achter mekaar?’ Ondertussen zijn de andere schapen met kroost uit de
schapenstal gekomen en hebben zich voor de ingang geposteerd als een
comité van ontvangst. Als Paul Claus met het lammetje in zijn armen de
stal nadert met in zijn kielzog de moeder wijken de andere schapen
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gedwee uit elkaar. Zij wachten totdat de kleine stoet in de schapenstal
verdwenen is. Even gebeurt er niets. Maar als een schaap haar
nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen en aanstalten maakt om ook
de stal in te gaan, dan is het spreekwoordelijke eerste schaap over de
dam. Alle dieren willen nu bijna gelijktijdig naar binnen, op weg naar de
kraamvisite waarop niet meer gerekend was. Alle andere lammetjes zijn
immers al weken voordien geboren
.
Riekie en ik nemen met een voldaan gevoel afscheid van het tafereel
waarvan we deelgenoot zijn geweest. Jeseke zal ook tevreden zijn over
dat ene schaap dat gered werd.
Paul Notten, Moorveld.
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Ochtendgloren
Als de zon in haar ochtendwaken
de aarde teder en beschermend beroert
rijst de damp op van de daken
terwijl de mus haar jongen voert.
Het web, met ijver dun gesponnen
draagt nog de parels van de nacht
spoedig zal de dag ook zijn begonnen
voor de spin die haar ontbijt opwacht.
Het veulen schuilt aan moeders zijde
zij maant dat het met drinken wacht
de vochtige dauw moet uit de weide
een koude ochtend op een zwoele nacht.
Het kalf staat ongeduldig op de poten.
Het lam ligt slaperig aan de ooi.
Bloemen prijken rijkelijk langs de sloten
de natuur in haar prille voorjaarspracht.
De mens op weg naar een dag vol zorgen
ontgaat de schoonheid van dit moment
We weten ons in God geborgen in
dat elk ochtendgloren zo uitbundig kent.

Papillon.
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PROTEST TEGEN BOMENKAP VLIEKERBOS 2011
Weet u het nog? Een rigoureuze bomenkap in het Vliekerbos. De
eigenaar zou er veel geld aan overhouden. Krantenberichten spraken
van schande.
Nu, in 2013, kunnen we de 'verdiensten' zien. Fred Erkenbosch
stuurde een foto in van de ontwikkeling van de 'kaalslag'. Door de
grotere lichtinval krijgen de bodembedekkers, zoals bosanemoon,
speenkruid en andere voorjaarsbloeiers de gelegenheid om zich te
ontwikkelen en te profileren.

Daarvoor is de “kaalslag” uitgevoerd: Andere planten, struiken de kans
geven om te groeien en het bos duurzaam in stand te houden door
verjonging kans te geven zich te ontwikkelen. En dan kan het zijn dat je in
eigen vlees moet snijden.
Echter, in de eerste plaats zijn de kapwerkzaamheden uitgevoerd om de
vele gevaarlijke situaties weg te nemen (dood hout) en de veiligheid voor
de gebruiker (wandelaars) zo goed mogelijk te garanderen.
Gelukkig hebben we een goede band met de eigenaar en de beheerder,
Bosgroep Zuid Nederland, die zich laten adviseren en communiceren en
bewijzen een hart te hebben voor de natuur.
Tekst: Jos Smeets; Foto: Fred Erkenbosch.
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NIEUWE TRAP IN DE PUTSTRAAT (Vliekerbos)
De buitenplaats kasteel Vliek
De eigendommen van de familie Curfs vormden oorspronkelijk een onlosmakelijk deel met het naastliggende landgoed Vliek en Huize Vliek. Dat
een en ander één landgoed is geweest kan nu nog worden teruggevonden in de oprijlaan die vanaf de op de Biessenberg gelegen Nieuw
Vliekerweg naar beneden en aan de overzijde van het dal, waar het hart
van het kasteelpark ligt, als doorzicht as over de Wijngaardsberg omhoog
voert.

Het hele landgoed maakt deel uit van de (provinciale) Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Recentelijk is het gebied omgezet van “beheersgebied EHS” naar “Nieuwe Natuur Particulier Natuurbeheer”. Het is een
uitbreiding van nieuwe natuur aansluitend op verbindingszone Watervalderbossen. Het terrein is ingericht met Glanshaverhooilanden, bosschages en poelen. Het gehele (!) landgoed (gebouwen, tuinen, bos,
lanen en solitaire bomen) heeft de status van Rijksmonument en valt nu
ook onder de Natuurschoonwet.
Met de aanwijzing als natuurschoonwetlandgoed is het gebied ook
opengesteld en loopt er een wandelroute vanaf de Sint Catharinastraat via
de graslanden door het Vliekerbos naar de Putstraat. De Putstraat werd
bereikt via een provisorische trap die nu ook is hersteld. Het IVN
Ulestraten heeft door overleg met Bosgroep Zuid Nederland, een bijdrage
geleverd tot het herstel van de trap in de Putstraat.
Jos Truijen
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MIENE KWALLEF (zomer 2013) aflevering 2
Als ik dit schrijf is de winter toch echt voorbij. Het voorjaar heeft lang
op zich laten wachten. Een maand later dan normaal werd het
eindelijk wat aangenamer. Ik was al in de kwallef van de mam
begonnen met het spitwerk in de tweede week van maart. Daarna
werd het opnieuw nat en te koud en het bleef aanhouden tot de
eerste dagen van april. De natuur zal die achterstand zeker snel
inhalen. Willen we de natuur bijhouden, dan zullen we flink moeten
aanpoten. Gelukkig is de klok al omgezet naar de zomertijd en
hebben we een uur extra. Maar het zal niet eenvoudig zijn om de
natuur in te halen. Ik zet mijn doel op bijhalen.
Tijdens de lange kou had ik alle tijd om het plantschema voor 2013 voor te
bereiden. Voor het eerst ga ik in miene kwallef alle 10 de perceeltjes
gebruiken. Deze perceeltjes heb ik genummerd van 1 tot 10. In perceel 1
en 6 komen de aardappelen. Volgend jaar zullen deze in vak 2 en 7
komen. Zo komen de aardappelen pas in het 6e jaar weer op het zelfde
stuk grond terug. Dit principe hanteer ik als mijn belangrijkste
uitgangspunt.
Wat ook leuk “winterwerk” is, is het uitzoeken van het pootgoed. Voor de
pootaardappelen heb ik vooral gesnuffeld op websites van leveranciers
(vdWal en Vreeken). Er zijn wel meer dan 50 aardappelrassen. Annabelle
is mijn favoriete aardappel, heel vroeg, vastkokend en heerlijk van smaak.
De Annabelles koop ik gewoonlijk bij het “magazijn” in Ransdaal.
Daarnaast had ik vorig jaar een later ras, Raja. Deze is goed resistent
(tegen ziektes) en zijn bijzonder goed te bewaren (poederen tegen spruit
is niet nodig). En dan zijn er de Ratte, ook Buggenummer muuskes
genoemd. Het is een heel grappig lang aardappeltje. Lekker van smaak
en in schijfjes met wat kruiden te wokken, heeeeerlijk!! Elk jaar worden er
enkele, voor mij nieuwe soorten, geprobeerd. Daarvan koop ik maar een
handvol knolletjes of soms ruil ik enkele soorten. Het is trouwens hartstikke leuk om wat te experimenteren en met andere moestuiniers te
wedijveren. Wij zijn liefhebbers van vastkokende aardappels en vooral
vroege soorten. Ik verheug me er altijd op om half mei al nieuwe
aardappelen te oogsten en met enige trots in de handen naar de keuken
te dragen. Daarna zijn de oude aardappelen taboe. Hooguit nog voor
puree. Hiervoor worden doorgaans kruimige aardappelen gekocht.
De pootaardappeltjes worden begin maart in wijnkistjes gelegd om te
kiemen. Ze kregen dit jaar alle tijd. Uiteindelijk zijn de eerste aardappeltjes
op 12 en 13 april gepoot, meer dan 3 weken later dan normaal. Op 22
april kwam het eerste groen al boven de grond. Zo laat was het toch nog
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niet. Ik wacht het resultaat maar af, voor ik meer over de aardappelen zal
vertellen.
Het echte werken begon dit jaar dus pas begin april. Op de langere
avonden is het de moeite waard om na zessen nog enkele uren door te
werken. Zeker het arbeidsintensieve spitwerk in de kwallef bie de mam
kan nu goed vorderen. Het spitten doe ik zoals mij dat is “geleerd”. Er
wordt eerst een voor gegraven en de uitkomende grond wordt naar de
andere kant van het perceel gebracht om als laatste de overgebleven voor
weer te kunnen vullen. In de voor wordt telkens overjarige stalmest
gedaan. Deze stalmest is al grotendeels verteerd en lijkt op vette
kompost. Mijn moeder zegt hiervan dat de mest “goed kort” moet zijn.
Vervolgens wordt het strookje grond naast de voor schoongemaakt. De
“grous” wordt met een platte schop afgestoken en in de voor gewerkt.
Daarna loop ik door de voor om een en ander te verdichten en begint het
spitwerk. Telkens wordt voor na voor zo omgespit; zie foto.

Als het plant- of zaaiwerk wordt begonnen is het van belang dat de grond
goed fijn is gemaakt. Dat is het best te doen direct na het spitwerk.
Voorheen deed ik dat met een kromme riek. Dit was echt zwaar werk en
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het lukte niet altijd als de grond al vrij droog was. Enkele jaren geleden
kocht ik in België een “rol”; foto .Ik ken de naam van dit werktuig niet. Het
werkt hetzelfde als vroeger de eg, om het land fijn te maken. Boeren
hanteren hiervoor tegenwoordig ook zulke rollen en maken als laatste
handeling de akker hiermee zaaiklaar. Door steeds na drie voren gespit te
hebben de grond af te werken met deze rol is de grond direct gereed voor
het poot- of zaaiwerk. Deze rol is een echte aanrader.

In miene kwallef zal ik de grond niet meer omspitten. Bij het ecologisch
tuinieren geeft men aan dat bij het onderspitten van de bovenlaag ook de
bacteriecultuur ondergespit wordt en gewisseld wordt met de microcultuur
van 10 tot 20 cm dieper gelegen. Het valt te begrijpen dat dit niet zomaar
de bedoeling is. Een ander manier is om de grond om te woelen.
Eerst doe ik het oppervlak onkruidvrij maken. Als de grond los is, is dit
eenvoudig en snel te doen. Mijn percelen zijn 1.20 m breed en voor het
bewerken en oogsten hoef ik niet op de grond te staan, waardoor deze
lekker los blijft. De grond woel ik vervolgens om. Daarvoor heb ik een
woelijzer laten maken. Dit is een brede riek (50 cm), met dikke pennen
van 15 en 20 cm lang. Dit woelijzer is door een smid nagemaakt naar een
model dat ik in een Velt-tuin in België had gezien. Bekijk de foto. Ik ben
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erg trots op dit werktuig. Het is handig in gebruik en beslist niet zwaar te
hanteren. Na het woelen maak ik de grond zaaiklaar met de eerder
genoemde rol. Op 30 april ben ik bijna klaar met al het voorjaarswerk en ik
heb het idee dat ik de natuur nog altijd niet heb bijgehaald. Dat het in april
nauwelijks regende heeft het voorjaar wel erg complex gemaakt.
Waarschijnlijk zal dit jaar heel anders worden dan gewoonlijk. Ik laat het
maar gebeuren.

OK, niet alles is verteld. Er blijft nog genoeg voor volgende afleveringen.
Veel kwallefplezier gewenst,
Henk Urlings
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Ik ben nog in de eerste helft van de vorige eeuw geboren. Als kind maakte
ik de jaren vijftig mee. Wanneer we naar het veld gingen, een wandeling
op zondagmiddag, dan letten we op 3 soorten vogels: de veldleeuwerik,
de kwartels en de patrijzen.
De veldleeuwerik steeg tot bijna onzichtbare hoogte en dat deed hij al
kwetterend om vervolgens dalend op de grond te komen. De kwartels
verstopten zich tussen de graanhalmen en maakten dat ze uit de voeten
kwamen. En de patrijs, daar schrokken we van, want die vlogen in een
groep voor je op, met veel vleugelgeklap en geroep.
Dat maken we nu niet meer mee. Telde men toen honderdduizenden
exemplaren in Nederland, nu in 2013 schat men het bestand op 9.000 tot
13.000 exemplaren. Door het gebruik van pesticiden in de jaren zestig
ontbrak het de jonge patrijzen aan akkeronkruiden en insecten.
Verder werd in die tijd grootschaligheid toegepast en kleine landschapselementen verdwenen in snel tempo.
Daarom is het jaar 2013 uitgeroepen tot het jaar van de patrijs
Men probeert kennis te verzamelen hoe men de patrijs het beste kan
beschermen en men probeert boeren en natuurbeheerders enthousiast te
maken voor het behoud van de patrijs.

Welke vogel is dat?
Iedere editie van D'n Haamsjeut noem ik 10 vogels met een Limburgse
naam. In de volgende aflevering komt de uitslag te staan.
Het gaat niet om prijzen, maar gewoon het redeneervermogen alert
houden.
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Hier volgen ze: 1. Siéné (vooral Eysden)
2. Merköf
3. Fauvetje (Maastricht)
4. Goudliester
5. Zwarte liester
6. Sjèl heks (Ulestraten)
7. Sjouwevègerke
8. Gèlgitsj
9. Bloodvink
10. Döälke
Schakel de hulp in van jong en oud, dialecten,etc.
Succes, Jos Smeets
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ONKRUID BESTAAT NIET!
Deze kreet stuit veel mensen tegen de borst. Want onkruid is lastig
en bestaat wel degelijk! We willen geen ereprijs in ons gazon, geen
paarden-bloemen in de koeienwei. En o wee de planten die het
wagen om tussen de verharding te voorschijn te komen. Onkruid zijn
planten die op voor ons ongewenste plaatsen groeien en bloeien.
Maar we kunnen die planten ook gebruiken! Vaak hebben ze zelfs
geneeskrachtige werkingen. Kijk hiervoor eens op internet of een
kruidenboek.

Tips om duurzaam onkruid te bestrijden
Particulieren mogen sinds 1 januari 2008 gelukkig geen glyfosaat meer
gebruiken om onkruid te bestrijden op hun terrassen, tegels en bestrating.
Het is onbegrijpelijk dat het toch nog gewoon verkocht mag worden. De
gemeente Meerssen geeft het goede voorbeeld! In Meerssen wordt er
door de gemeente geen gif meer gebruikt! Er zijn voldoende andere
manieren om onkruid te verwijderen. De meest eenvoudige manier van
onkruidbestrijding is natuurlijk met de hand. Daarnaast zijn er
verschillende gereedschappen op de markt die het verwijderen van
onkruid gemakkelijker maken. Bijvoorbeeld schoffels, krabbers en
elektrische borstels. Ook zie je steeds vaker branders om onkruid te
bestrijden. Veel leuker, interessanter en vaak duurzamer zijn de oude
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volkswijsheden: zo kun je bijvoorbeeld onkruid op verhardingen
milieuvriendelijk aanpakken door de planten bij droog weer met
schoonmaakazijn te besproeien. Let dan wel op dat je de azijn niet
inademt. Schoonmaakazijn is in kannen van 5 liter te koop bij de
Boerenbond.
Veeg regelmatig uw stoep of terras met een harde bezem, eventueel met
zand. Hierdoor worden zaden van planten weggeveegd en net ontkiemde
plantjes worden kapot geveegd. Als u de aardappels afgiet: doe dat op de
stoep: het hete water tast de plant aan. Breng worteldoek aan onder de
tegels bij de aanleg van een terras. Gebruik voor bestrating grote tegels
en sluit deze goed tegen elkaar aan. Maar let op dat verharding niet in
dienst komt te staan van de tuin. Als er tegenwoordig een nieuwe tuin
wordt aangelegd is de keuze voor de beplanting vaak een sluitstuk.
Belangrijkste is het terras. Dat moet groot genoeg zijn voor een
buitenkeuken en om er met veel mensen te kunnen barbecueën met veel
verlichting er omheen. De materialen daarvoor moeten trendy zijn en
slechts aan de randen van het terras en in bloempotten is er dan nog
plaats voor groen. Makelaars durven hiervoor de naam: onderhoudsvriendelijke tuin te vermelden! Van een tuin is dan geen sprake meer,
noem het liever een grote kattenbak.
Elk plantje heeft zijn eigen functie in de ecologie! Bijvoorbeeld een
brandnetel is heel belangrijk voor veel vlinders die er hun eitjes op
afzetten. Het is dan ook heel logisch dat een ecologische tuin niet teveel
verharding heeft, zodat er ruimte is voor allerlei planten, die elk weer veel
soorten insecten en vogels aantrekken.
Zevenblad (Aegopodium podagraria)
De plant is door de oude Romeinen verspreid. De Romeinse invasie wordt
gespiegeld door de invasietactieken die het zevenblad in menig tuin
uitvoert. De legers hadden altijd voedsel nodig. Daarom is dit plantje
overal aangeplant. Al vroeg in de lente komt het zevenblad boven de
grond en diende dan als voedsel. Ook de monniken hadden dit plantje
vaak staan in de moestuin van een klooster. Het plantje werd in de
geschiedenis beschreven door Chinese, Tibetaanse en Europese
monniken. Het is een zeer gemakkelijk plantje dat flink doorwoekert als
het eenmaal ergens groeit. Het houdt van schaduwplekken en groeit zeer
dicht opeen zodat er geen ruimte is voor andere planten. Zevenblad wordt
zelfs in tuincentra verkocht als bodembedekker; ook in een variant met
bont blad. En krijgt een mooie, witte bloem, die veel bijen aantrekt.
De plant dankt haar naam aan het feit dat de bladeren aan de stengel
zeventallig zijn. Als je zevenblad in de tuin hebt raak je het nauwelijks
kwijt. Zevenblad is een vaste plant en geldt als de pest voor de tuiniers.
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Het is een lid van de schermbloemenfamilie. De ondergrondse
wortelstokken zijn zeer hardnekkig. Elk stukje wortel kan weer nieuwe
plantjes geven. Gebruik dan ook geen schop maar een riek om de wortels
uit te doen. De beste manier is om het blad te plukken. En steeds
herhalen zodat de wortels uitgeput raken. Gooi niets van het zevenblad op
de composthoop!

Accepteer de plant gewoon en ga ze gebruiken in de keuken. In Duitsland
heet zevenblad: Jichtkraut omdat de plant goed is om jicht te bestrijden.
Bij lichte artrose en reuma kan het de pijn verminderen. Gekneusde
bladeren werken pijnstillend op pijnlijke gewrichten. Zoals de soortnaam al
aanduidt, geneest deze plant podagra, vroeger ook wel “het pootje”
genoemd. Dat is een soort jicht van voet- of teengewrichten. Een andere
naam voor zevenblad is hanenpoot. Een verwijzing naar de jicht die aan
de tenen en voeten grote knobbels veroorzaakten?
Maak het zevenblad klaar als spinazie of verwerk het in salades, stamppot
met andere wilde kruiden of roerbak ze met ui, paprika en andere
voorjaarsgroenten. Al ooit een kruidenomelet gemaakt of een quiche met
kruiden? Pluk hiervoor de jonge zevenbladspruiten, goed wassen en
verwerken. Smullen maar. Want zevenblad bevat zeer belangrijke
voedingselementen: vitamine A (caroteen), vitamine C, kalium, calcium,
magnesium en kiezelzuur.
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PESTO VAN ZEVENBLAD
Pluk zevenblad, zoveel als je nodig hebt.
Goed wassen en de stelen verwijderen,
zeker als het niet zo jong meer is. In grove
stukken hakken en weeg de hoeveelheid
zevenblad. Weeg eenzelfde hoeveelheid
geraspte kaas, oude Hollandse, Parmezaanse of Italiaanse schapenkaas af en
evenveel gehakte noten. Pijnboompitten zijn
lekker, maar het kan ook met walnoten,
cashewnoten of een mengsel ervan. Verder
knoflook, als je er van houdt gewoon veel.
En voor het smeuïg maken olijfolie. Op smaak maken met peper en zout.
Het zevenblad in de keukenmachine zo fijn mogelijk maken. Kaas raspen,
noten en knoflook pellen en fijn malen. Alles in de keukenmachine erbij
doen. Alles mengen en er veel olijfolie door druppelen. Als je het in potjes
of invriesbakjes doet moet het onder de olie staan. In de vriezer kun je het
best een tijdje bewaren. Pesto kun je op verschillende manieren
gebruiken, bij Italiaanse gerechten, maar ook op je brood of op stokbrood
bij de soep. Smakelijk!
Als je de vijand niet kunt verdelgen; eet hem dan!
En….. als u geniet van deze lekkernij en zelf geen zevenblad in de tuin
hebt? Ik heb wel een plantje over!
Els Derks-van der Wiel, namens
Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl
tel 043 3643740
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VOORMALIGE SUIKERFABRIEK AAN DE VOET VAN DE
WIJNGAARDSBERG, deel 1
Wie de afslag naar het mooie gehucht Waterval bij Humcoven neemt,
valt meteen het groot wit gebouw, in verval, op aan de linkerzijde van
de weg. Dit zijn gedeeltelijke restanten van de voormalige suikerfabriek (zie onder, kaart 1897 met de originele fabrieksgebouwen uit
1867, in de cirkel). De geschiedenis van deze bijzondere gebouwen is
maar bij weinig mensen bekend. Onbekend maakt onbemind,
vandaar dit artikel.
De huidige situatie
(2013) is vanaf de
weg van Ulestraten
naar Waterval, links
boerderij Urlings, nu
Humcoven 1.
Rechtsachter, de
vernieuwde koestal
uit 1953; in plaats
van een ouder
gebouw. Rechts
naast en tegen de
boerderijgevel, een
restant van de suikerfabriek met het kantoor gedeelte, nu Humcoven 2.
Dit was tevens de woning van Franciscus “Frens” Jacobus Hubertus
Hendriks met zijn gezin (foto boven, rond 1925). Het echtpaar kreeg vijf
kinderen. Frans was boswachter en tuinbaas op het landgoed Vliek.
Verderop nog een grote vervallen en bijna ingestorte schuur met een
voormalig bakhuis.
Rechtsachter in
het kleine
rechthoekje
bevond zich de
varkensstal
(afbeelding boven,
kaart 1897 en
afbeelding 1).
Frans, die ook een
klein beetje
boerde, had een
koe en enkele
varkens. De
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huisweide lag tussen de woning en Vliekerwaterlossing. Ook had hij het
gebied in pacht waar nu het Waterpompstation ligt (rond 1960). Hier in dit
weiland, stond voornamelijk een hoogstam van appelbomen. Frans
pachtte alle gebied van
Pieter Léon van Meeuwen
(zie noten). Afbeelding 2, de
voormalige kantoorruimte
met doorgeefluik, later woonkamer familie Hendriks. Hier
werd ook door “Frens” de
wandelkaart uitgegeven, die
de drager het recht gaf door
het Vliekerbos te wandelen.
Deze kaart moest geheel
ingevuld zijn. Rechts was de
buitendeur en ingang naar woning, rechtdoor naar andere kamer en
keuken van de families Hendriks en later Urlings. Achter het luik ging de
trap naar boven, hier lagen de slaapkamers.
De Beetwortel - of Suikerfabriek
•
In 1865 was Isodore Houben burgemeester van Ulestraten, hij was
dat van1863 tot 1878. Wethouders waren toen J. Frissen en F. Franssen.
•
Op 13 april 1865 vraagt de weduwe Houben een vergunning aan,
om op haar eigendom (bouwland) een suikerfabriek te mogen oprichten.
•
Op 25 april 1865, geeft het gemeentebestuur van Ulestraten, de
weduwe Houben toestemming om een “fabrijk van beetwortelsuiker” te
mogen oprichten en de bouw van “eener oven tot kaalmaking van
beenderen”. Waarschijnlijk allebei in dezelfde fabriek. Deze toestemming
is verleend is met algemene stemmen. De voorzitter Isodore Houben onthield zich van stemming. Hij is de zoon van de weduwe Houben en medeoprichter van de suikerfabriek.
•
De Suikerfabriek of Firma Weduwe Houben & Zn, te Ulestraten.
Afbeelding beneden, de voormalige fabrieksgebouwen in 1994.
Maria Anna Sophia Houben-Schoenmaeckers en zoon, Isodore Houben,
burgemeester te Ulestraten, starten de suikerfabriek in 1867. In dat zelfde
jaar startte ook een suikerfabriek in Heel, deze bestond tot 1871. Het
waren de enige suikerfabrieken in Limburg. In Nederland waren er in 1874
totaal 26. De weduwe bezat ook Landgoed Vliek en de Wijngaardsberghof
met het Herenhuis, gebouwd tussen 1860 en 1865. Op de Wijngaardsberghof zat haar zoon Romain Houben. Waarschijnlijk is de bouw van de
suikerfabriek ook rond deze tijd of iets later begonnen. Belangrijk voor de
start van deze fabriek was de aanwezigheid van water, (wassen van
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aangevoerde bieten, koelwater, stoomketels, enz.), de Vliekerwaterlossing
stroomde door de achtertuin.
•
Het jaar 1876, de Firma Weduwe (van Noël) Houben & Zn wordt
geliquideerd, de suikerfabriek ging failliet. De weduwe HoubenSchoenmaeckers overleed op 1 april 1876 op 75- jarige leeftijd in
Ulestraten, waar ze op het nieuwe kerkhof begraven werd (niet in het
familiegraf bij de kerk). Ze was een dochter van Jan Balthasar Schoenmaeckers die in 1809 Landgoed Vliek kocht.
In 1874 werkten er nog veertig mannen, acht vrouwen en twintig jongens
dus 68 personen. De fabriek beschikte over twee stoomketels en twee
stoomwerktuigen. In Ulestraten werden in 1869, volgens het archief in
Meerssen 60 ha beetwortelen (suikerbieten) verbouwd. Alleen voor de
suikerfabriek in Humcoven (zie noten).
•
Oorzaak van dit faillissement of sluiting zou (volgens nazaten) de
oneerlijke concurrentie zijn door de vermogende gezagshebbers
(Ministerie) in Den Haag die suikerrietplantages in voormalig NederlandsIndië hadden. Zij verstrekten geen vergunningen voor de suikerbietenteelt
(beetwortel) in Limburg, dus ook Ulestraten. Er schijnt een kortsluiting
(rond 1870-1880) te hebben plaats gevonden in een overgangsperiode
waarbij de ambtenaren van het ministerie de zaken moesten regelen.
Maar ook financiële problemen van de Weduwe Houben –Schoenmaeckers, na de dood van haar echtgenoot, zouden wel eens de oorzaak
kunnen zijn van dit faillissement.
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•
De familie Houben-Schoenmaeckers is kort na de sluiting vertrokken
met grote schulden en hun bezittingen zijn verkocht aan de familie
Magnée in 1878. Later werd Pieter Léon van Meeuwen de eigenaar, nu
anno 2013 de erven van Meeuwen.
•
Er lag in het weiland bij de fabriek een schoorsteengang of
rookkanaal, 80 cm onder het maaiveld. Verderop richting beek, stond de
schoorsteen. De vloer van de gang lag op 2,30 m beneden het weiland
(zie tekening, Henk Urlings). De afmetingen van de gang zijn breed 1,4 m
en hoog1,4 m, tongewelf. Maten gang en
ligging uit 1985, deze
werden opgemeten door
Henk Urlings en Fred
Erkenbosch. Door
onvoldoende “trek”
werden de schoorsteengang en schoorsteen,
verder helling opwaarts
in het Vlierbos aangelegd tot aan een
plateautje aan de rand
van de Wijngaardsberg.
In de helling van het bos
is het restant van deze
ingezakte gang van
bakstenen (veldbrand) nog duidelijk zichtbaar. Op dit plateautje bij een
eeuwenoude dassenburcht kwam de nieuwe, een tiental meter hoge
schoorsteen. De bakstenen (zie tekening), zijn waarschijnlijk ter plaatse of
in de buurt gebakken. Rond 1883 zou de schoorsteen nog op het
plateautje hebben gestaan.
In 1876 schreef de door Ulestraten wandelende dominee Jacobus
Craandijk (1834-1912), al over de suikerfabriek in Humcoven en zijn
schoorsteen. Zijn boekjes, Wandelingen door Nederland met pen en
potlood, getuigen hiervan. Zie verder de originele tekst.
Boven de toppen der boomen op den berg steekt een steenen toren uit,
alsof 't de wachttoren ware van een' ridderburgt, die daar boven op de
mergelrots troont, of liever nog, als een dier geheimzinnige, smalle,
vensterlooze gebouwen, die in Engeland eeuwen geleden voor eene
overoude eeredienst werden gebezigd. 't Is eenvoudig een fabriekschoorsteen, daar gebouwd, om beter te ‘trekken’, thans in ruste, want de
fabriek zelve is gesloopt. Eenige arbeiderswoningen, die er bij behoorden,
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vinden wij op de open ruimte, waarover het zijpad naar Raar zich van den
weg op Meerssen afbuigt.
•
Op de afbeelding 3, van
6 juli 1985, is de gang duidelijk
te zien. De persoon in de gang
is Henk Urlings. Aan de
linkerzijde van de gang is de
berg van as en slakken nog te
zien. Dit mate-riaal werd bij
het vegen van de gang, via
regelmatige openingen in het
plafond op het maaiveld
uitgestrooid. De gang had een
verval van 2,5 cm/m richting
de Vlieker-waterlossing.
•
In de tweede wereldoorlog werd schoorsteengang
of rookkanaal ook als schuilkelder voor de mensen in de omgeving gebruikt. De families Hendriks,
Dejong en Notermans maakten hier dankbaar gebruik van. Hierna raakte
de gang uit het zicht tot in de week van de 6e juli 1985. Door dagenlange
regenbuien spoelde de met water verzadigde bovenlaag van het weiland
het rook-kanaal of gang in.
Er ont-stond een groot gat,
met het tongewelf van de
gang, 80 cm onder het
weiland, duidelijk zichtbaar
(afbeelding boven uit 1985).
Deze situatie was een
gevaar voor de paarden die
in het weiland liepen. Zo
kwam de schoorsteengang
na veertig jaren weer in
beeld. Via het gat kon men
zes meter richting Vliekerwaterlossing en naar het nog
bestaande kippenhok,
zestien meter, in dit gedeelte
was de schuilkelder.
•
Na afbraak en verval van de schoorsteen, zijn de veldbrand
bakstenen op diverse plaatsen gebruikt in Ulestraten voor de bouw van
woningen. De buitenmuur van de woning van Paul Booten, eerder Leurs,
41

aan de Catharinastraat 55, is gebouwd met de veldbrand baksteen van de
schoorsteen. Zie afbeelding 4, opname mei 2009. Na het afvallen van het
stucwerk (vocht) waren de veldbrand stenen zichtbaar. Later is de muur
weer hersteld. Ook aan het pand Catharinastraat 67, zijn veldbrand
bakstenen van deze schoorsteen verwerkt.

Naschrift
Hier eindigt deel 1, een verhaal over de geschiedenis van de
voormalige suikerfabriek in Humcoven. In het tweede gedeelte wordt
ingegaan op de functie van de gebouwen en zijn bewoners na de
sluiting van deze suikerfabriek. Hoe ziet men de verdere toekomst,
van een gebouw zwaar in verval?
Tekst en foto’s Fred Erkenbosch
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NATUURGIDSENCURSUS
In september 2013 start er voor de regio weer een nieuwe Natuurgidsencursus in Maastricht onder de deskundige leiding van John Steijns
van het CNME.
De lessen zijn op maandagavond en zaterdagmorgen (2 à 3 per maand).
Om het diploma te halen wordt inzet en interesse verwacht, maar ook een
betaling, waarvoor IVN-Ulestraten onder voorwaarden een ruime
tegemoetkoming geeft.
De aandacht gaat uit naar:
- Hart (genieten van de natuur),
- Hoofd (meer te weten komen over planten en dieren) en
- Handen (praktisch bezig zijn).
Vrijwel altijd zijn de deelnemers zeer enthousiast. Er ontstaat een goede
groepssfeer van de betrokken personen.
Wie heeft interesse? Het maximaal aantal deelnemers is 30.
Nadere inlichtingen: http://www.cnme.nl/nl/nieuws/natuurgidsencursus
2013-2015
En bij IVN-Ulestraten bij Wim Derks, wimelsderks@hotmail.com of
tel. 043 364 3740
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CURSUS ZOOGDIEREN
Schotse Hooglanders, geiten, schapen, Konikspaarden, Galloways
worden op onze “natuurgebieden” uitgezet. Is dat nodig? Vindt u het
prachtig, of verfoeit u het, omdat u niet meer rustig kunt wandelen,
omdat u bang bent voor die grote dieren? Of omdat u niet meer met
de hond kunt wandelen, waar u hem vroeger zo fijn kon laten
rennen? Hebben we die dieren nodig? Voorstanders beweren van
wel, dat ze nodig zijn om het landschap open te houden, zodat het
niet binnen de kortste keren door bomen overwoekerd is; volgens
tegenstanders vreten de grazers veel bijzondere planten weg, en zijn
ze schadelijk voor de vogelstand.
De das werd jarenlang te vuur en te zwaard beschermd. Ontwikkeling van
industrieterreinen werd tegengehouden omdat een das er zijn burcht
gebouwd had. De das is uitgezet door o.a. de stichting Das en Boom;
dankzij alle beschermingsmaatregelen is de das op het ogenblik in
Limburg een veel voorkomend zoogdier. Veel gezien kun je niet zeggen,
daar de das zich overdag zelden
laat zien. Maar aan het grote aantal
sporen en burchten in ons
Limburgse land, dat door zijn holle
wegen en heuvels een prima habitat
is voor de das, kun je merken dat
de das goed gedijt. De das staat
niet meer op de lijst van
beschermde dieren in Nederland.
Ook de bever is aan een flinke
opmars bezig. Ga eens wandelen in het Leudal en de sporen van bevers
kunnen je niet ontgaan. De bever was uitgestorven in Nederland omdat hij
gejaagd werd vanwege zijn pels, of als voedsel (katholieken vonden dat
ze bever mochten eten op vrijdag omdat ze vonden dat de bever geen
vlees was, maar vis, vanwege zijn geschubde staart), ook werd hij
gejaagd door de parfumindustrie vanwege het bevergeil. Sinds de bever
in 1988 is geherintroduceerd is in de Biesbosch, heeft deze zich verspreid
over grote delen van ons land. Het is de verwachting dat dit ook de
komende jaren doorgaat. Is dit goed nieuws? Volgens de
zoogdiervereniging is de bever goed voor de biodiversiteit. Volgens
tegenstanders vormen ze een gevaar omdat ze soms in dijken graven en
kleine waterlopen afsluiten met dammen. Waarom doen ze dat?
Zijn dit onderwerpen waar u graag wat meer over wil weten? Meld u dan
aan voor de zoogdierencursus die IVN Meerssen dit najaar georga44

niseerd heeft. Deelname kost € 15,-- voor IVN-leden en € 20,-- voor nietleden. U krijgt hiervoor 3 interessante lezingen en 3 buitenexcursies. In
verband met verbouwing van het pand museum (IVN-lokaal) worden de
lezingen gehouden in de Proostenkelder, achter de Basiliek (tegenover
Vredeskapel) in Meerssen, aanvang 19.30 uur. De excursies staan
gepland op 3 zaterdagochtenden. Exacte tijd en plaats van vertrek worden
t.z.t. nog meegedeeld.
Ma 28 oktober:
Za 2 november:
Ma.11 november:
Za 16 november:
Ma 25 november:
Za 30 november:

lezing Hettie Meertens Stg. Ark: inzetten grazers
in natuurgebieden
wandeling natuurgebied de Rug Roosteren,
o.l.v. Patrick v.d. Burg, kudde beheerder aldaar
Lezing over dassen: Wim Ghijsen
Wandeling: zoeken naar dassensporen: Wim
Ghijsen
Lezing over bevers: Wim Derks
Wandeling: zoeken naar beversporen: Wim
Derks

Aanmelding cursus zoogdieren IVN Meerssen najaar 2013:
Naam: ………………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………….
IVN-lid :
ja □
nee □
Telefoon:……………………………………………………………………..
e-mail adres:…………………………………………………………………
meldt zich hierbij aan voor de cursus zoogdieren en heeft € 15,- of € 20,overgemaakt op rekeningnummer: 13.26.84.055 ten name van IVN
Meerssen onder vermelding van: cursus zoogdieren.
Aanmelden bij:
Yvonne Brounts,
Gerbergaplantsoen 17
Meerssen
telefoon 06-54908152
e-mail: y.brounts@gmail.com
Deelname is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld!
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ACTIVITEITENPLANNING 2e helft 2013
Zondag 1 september: Grensmaaswandeling o.l.v Fred Erkenbosch
Vertrek ; 13.30 u achter kerk Ulestraten of 14.00 uur parkeerplaats bij
Kanjel, Ruyterstraat Itteren.
Zondag 1 september: Jaarmarkt Meerssen.
Woensdag 4 september: Varia-avond met bijdrage van Henny Klos over
Noorwegen.
Aanvang 19.30 uur Haamsjeut.
Zondag 15 september: Excursie Vogelwerkgroep.
Aanvang: 8.00 uur
Woensdag 2 oktober: Presentatie met als onderwerp Koeien door Jan
van Wersch
Aanvang 19.30 uur Haamsjeut
Zondag 20 oktober: Excursie Vogelwerkgroep.
Aanvang: 8.00 uur
Zaterdag 26 oktober: Nacht van de nacht, avondexcursie o.l.v. Wim en
Els Derks, met medewerking van Sterrenkundevereniging Galileo
Vertrek: 19.30 uur achter kerk Ulestraten
Woensdag 6 november: PP-presentatie door Will en Lambert van
Lieshout over pelgrimstocht van N-Italië naar Rome.
Info: Fred Erkenbosch.
Aanvang 19.30 uur Haamsjeut
Woensdag 4 december: lezing over klimaatadaptatie (aanpassing) in
Limburg.
Aanvang 19.30 uur Haamsjeut
Info: Wim Ghijsen.
Zondag 10 november: Excursie Vogelwerkgroep.
Aanvang: 8.00 uur
Zondag 29 december: Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
Details volgen
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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

48

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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