19 januari 2011
Zien we u graag op
onze
Jaarvergadering!
Na afloop gezellig samenzijn
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op het moment dat ik dit schrijf is de winter nog niet in het land,
maar toch is dit stukje bedoeld voor in de Winter Haamsjeut. Wie
weet hoe koud het is als jullie dit lezen (hoewel, met de
klimaatverandering weet je dat maar nooit).
In het leven zijn er leuke en minder leuke dingen. Ik begin met de wat
minder leuke. We hebben bericht ontvangen, dat de abonnementsprijs
voor de Natuurgids in 2011 wordt verhoogd naar € 14,50. Voor degenen
die dat betreft, hou hier s.v.p. rekening mee.
Verder zijn we er achtergekomen dat we al die jaren in gebreke zijn
gebleven. Wat is namelijk het geval? In de statuten staat aangeven dat er
een huishoudelijk reglement vastgesteld wordt door de Algemene
Ledenvergadering. Dat is nooit gebeurd. Vandaar dat we heel hard aan de
slag zijn gegaan om die omissie te repareren. Tijdens de komende
Algemene Ledenvergadering (woensdag 19 januari 2011) zal jullie dus
gevraagd worden het Huishoudelijk Reglement goed te keuren. Het
bestuur vindt het uit milieuoogpunt niet wenselijk om dit bij D’n Haamsjeut
te voegen, daarom kan iedereen, die geïnteresseerd is in de tekst ervan,
bij onze secretaris Wim Ghijssen een exemplaar aanvragen (bij voorkeur
digitaal).
Op 19 september 2010 hebben we “Open Dag” gehouden. De
belangstelling was niet om over naar huis te schrijven, maar in elk geval
zijn wethouder Dejong en RTME even komen kijken en hebben we er toch
nog een nieuw lid aan overgehouden. Welkom!
Tenslotte is de Natuurwerkdag in het regenwater gevallen en zal nu op 18
december 2010 worden gehouden.
Nu de positievere zaken. De andere activiteiten (vogelexcursie, nacht van
de nacht) zijn succesvol geweest met een prima aantal deelnemers.
Vooral de presentatie van de Via de la Plata werd goed bezocht, de
ruimte was te klein voor alle bezoekers.
De inschrijving voor de cursus Natuur en Landschap verloopt naar wens;
aanmelden kan nog steeds (zie elders in deze uitgave).
Ook heeft Jean een prachtige nieuwe folder voor IVN-Ulestraten
ontworpen met alle informatie over onze mooie vereniging.
Met de jeugdgroep gaat het ook voorspoedig, zie het artikel verderop in
deze Haamsjeut
Tenslotte denken we weer een heel interessant programma voor 2011
opgesteld te hebben. Kijk maar naar de flyer!
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En voor de rest: Tot in d´n Haamsjeut! En ik zie jullie natuurlijk allemaal bij
de Oudejaarswandeling op 2e Kerstdag!
Huub

NIEUWE LEDEN
Als nieuwe leden heten we welkom:
- Familie Stevens Ulestraten,
- Dhr. Jacq Ummels, die ook betrokken is bij de Natuurcursus
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WERKEN ROND DE IVN-HUT DOOR DE JEUGDGROEP
Op zaterdagmorgen 9 oktober 2010 kwam de jeugdgroep weer in
actie. Het was gelukkig mooi en droog herfstweer.
Het thema was: werken in de vrije natuur en leren omgaan met
gereedschap.
Wij gingen een takkenril maken, dit is een soort diervriendelijke,
natuurlijke afrastering. De takkenril kwam voor de hut van IVNMeerssen in het natuurgebied de Dellen.
Wat is een takkenril?
Een takkenril biedt een schuil-, broed- en voedselplaats voor vogels,
kleine zoogdieren, amfibieën en insecten. Wij maakten deze takkenril op
de eerste plaats voor deze dieren maar ook om onze hut te beschermen
tegen indringers.
De aanwezige IVN-gidsen vertelden de kinderen over het hoe en waarom
van een takkenril. Wat opviel was dat de kinderen nog nooit van een
takkenril gehoord hadden.
Vervolgens werd uitgelegd en gedemonstreerd hoe de kinderen veilig met
een zaag en een snoeischaar moesten omgaan en er werden ook
werkhandschoenen uitgedeeld.
Door de deskundige mannen was er al wat voorwerk gedaan. Er was al
vastgesteld waar deze takkenril moest komen en hoe hoog, breed en lang
deze moest worden. Er waren al wat stevige rechtopstaande stammen in
de grond geplaatst door de voorwerkers. Ook was er voor deze activiteit
toestemming gevraagd aan Limburgs Landschap. De kinderen van de
jeugdgroep konden dus beginnen met zagen, sjouwen, slepen en het in
elkaar vlechten van de takken. Er werd met vol enthousiasme begonnen.
Onder het werk werden er door de kinderen kritische vragen gesteld of dit
snoeien en zagen in de natuur wel mocht. Wij hebben hen uitgelegd dat
het mocht van Limburgs Landschap en waarom dit uitdunnen van de
dunne twijgen en boompjes diende.
Er werd fantastisch en in goede sfeer samengewerkt door de aanwezige
kinderen en IVN-gidsen. Buiten de groepsbegeleiders waren er ruim
voldoende mensen aanwezig om deze activiteit te begeleiden. Want
veiligheid stond hoog in ons vaandel. Niemand is gewond geraakt. De
meisjes Sabrina en Revé gingen, gestoken in oranje hesjes, uit eigen
beweging direct heel serieus voor klaar over spelen. Dit was heel goed
want er moest een drukke weg worden overgestoken. En in het vuur van
het werk kan je nogal eens vergeten om op het verkeer te letten. Rond elf
uur is er even gepauzeerd in de hut en was er voor iedereen: drank,
diesel (speciale jeugdgroep drank) en koek. Na de pauze werden de
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mouwen weer opgestroopt en gingen wij weer door. De kinderen en alle
medewerkers hebben keihard gewerkt en vonden het fantastisch om deze
takkenril te bouwen.
Tenslotte werden er verticaal tussen de takkenril nog levende
wilgentakken geplaatst. De bedoeling hier van is dat die in het voorjaar
weer gaan uitschieten.

Toen de takkenril klaar was zijn wij met de groep nog even gaan kijken
naar de twee hutten die wij in september 2009 met kinderen gebouwd
hebben. De kinderen konden er geen genoeg van krijgen en kwamen
direct weer in actie en begonnen de ingezakte hutten te restaureren. Maar
na een tijdje moesten wij helaas vertrekken.
Om half een waren wij weer bij de Nachtegaal waar de kinderen door hun
ouders werden afgehaald. Bedankt allemaal, kinderen en medewerkers
voor jullie inzet. Het was klasse!
Jeanne Lam
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WANNEER IS EEN VOGEL EEN VOGEL?
In de vorige aflevering van D'n Haamsjeut schreef ik over de bouw
van de vogels; de kenmerken die typisch zijn voor vogels en
betrekking hebben op het skelet en het spierstelsel.
In deze aflevering het vervolg: de ademhaling, de bloedsomloop
en het spijsverteringsstelsel. Ook hier weer is het leuk om bij een
haantje of kip, die voor de pan bestemd is, te gaan kijken hoe het
in werkelijkheid in mekaar zit.

De ademhaling
Wanneer ik een vogel vastpak valt me vaak de snelle hartslag op. Het
is dan ook een bedreigende situatie. Maar los daarvan: de snelle
hartslag en ademhaling bij vogels verhoogt het prestatievermogen. De
hartslag loopt nagenoeg synchroon met het tempo van de
vleugelslagen. Het aantal slagen van een Zwarte Kraai is ongeveer
340 slagen per minuut; van een Huismus zo'n 460 en van een
Roodborst 570; geen sinecure.
De ademhaling van vogels vertoont weer zowel gelijkenis als
verschillen met die van de mens. Het eerste verschil noemden we al:
de snelle ademhaling.
Het tweede verschil zit hem in de ruimtes voor de adem. Bij de mens
gaat de lucht door naar de longen, waar de uitwisseling van
zuurstof/koolzuur plaatsvindt. Bij vogels passeert de lucht niet alleen
de longen, maar ook een aantal luchtzakken, te herkennen als
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vliesachtige ballonnen. Men ziet bij een haantje soms die vliezige
structuren aan de binnenkant van de borst tegen de ribben zitten. Die
luchtzakken staan ook weer in verbinding met de holle beenderen van
de vogel. De ingeademde lucht passeert ook die luchtzakken voor de
terugweg naar de longen.
Door dit systeem wordt het soortelijk gewicht van de vogel lager,
waardoor hij energie met vliegen en drijven bespaart. Bovendien
ontstaat er een betere warmte isolatie en een voorverwarming van de
lucht en tot slot zorgen de luchtzakken voor een natuurlijke
schokbreker voor de inwendige organen bij de landing op de grond of
een tak. Als die dan nog niet genoeg functie hebben.
De bloedsomloop
De bloedsomloop van vogels verschilt in principe niet van die van de
mens. De ene helft van het hart pompt zuurstofrijk bloed door naar de
cellen van het lichaam, waar de verbranding van stoffen plaatsvindt en
de andere helft pompt zuurstofarm bloed naar de longen, waar het
bloed voorzien wordt van zuurstof. Het wonderbaarlijke zit hem in het
feit, dat het hart een leven lang het pompwerk doet, dag in dag uit,
aangepast aan de wisselende vraag naar zuurstofrijk bloed.
Vogels hebben een relatief groot hart, met name de kleinere vogels en
de vogels die langere vluchten maken en/of die in koude gebieden
leven.
Het spijsverteringsstelsel
Vogels beschikken over een aangepast spijsverteringsstelsel, want ze
verbruiken nogal wat energie:voor het overleven in de winterse
omstandigheden, soms voedselgebrek, of een minder goede
voedselkwaliteit. Dat vraagt een effectieve vertering van het voedsel.
We volgen de weg, die het voedsel in het vogellichaam aflegt. Nadat
het voedsel is opgepikt en ingeslikt is, passeert het de slokdarm.
Daarin zitten een aantal slijmklieren, die de doorgang van het voedsel
vergemakkelijken. Ter hoogte van het begin van de romp bevindt zich
de krop. Dat is een uitstulping van de slokdarm en is een zak waarin
het voedsel geweekt wordt. Daarna wordt het voedsel doorgestuwd
naar de twee magen. De eerste is een kliermaag, dat is een
zachtwandige verdikking van de slokdarm, waar een aantal kliertjes
zitten, die spijsverteringssappen produceren, een tweede bewerking
van het voedsel. Daarna gaat het voedsel naar de tweede maag: de
spiermaag. Die maag moet het voedsel vermalen. De spieren zorgen
voor een persende en wrijvende beweging van de maag waardoor het
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voedsel verder fijn wordt gemaakt om beter te kunnen verteren in de
darmen.
Hierna gaat het voedsel naar de darmen. In de darmen worden de
voedingsstoffen uit het voedsel gehaald, eerst in de dunne darm,
vervolgens in de dikke darm. In die laatste darm wordt veel vocht
onttrokken aan het voedsel en de niet verteerbare stoffen, het
zogenaamde indikken. De voedselbrei verandert dan in ontlasting en
die wordt m.b.v. slijm afgevoerd naar de uitgang van het darmkanaal.
Vogels hebben een gezamenlijke uitgang voor uitwerpselen en urine.
Een vogel plast niet echt, maar bij de uitwerpselen zit ook vaak wat
urine.
Interessant om te zien hoe de bouw van vogels inspeelt op de
vragen van overleven. Hoe de bouw wordt afgestemd op het
vliegen, het leven in de lucht, op het land en op het water.
Nogmaals, bekijk het eens in het echt. Vaak weten kinderen, en
ook volwassenen, niet eens meer dat een haantje of kip een vogel
is, want we kennen alleen nog het kipfiletje in de supermarkt, dat
de herkenbaarheid van een vogel heeft verloren.
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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JONGE BUIZERD LAAT ZICH HOREN
Aan de rand van het bosgebied ‘De Breuk' in Moorveld broeden al
jaren buizerds. Ik heb nimmer onderzoek gedaan naar de juiste
broedplek. Dat vind ik minder belangrijk dan dat de vogels er zijn.
Maar dat de vogels er zijn, dat wordt duidelijk in het voorjaar en de
zomer als de vogels de thermiek benutten om al rondjes vliegend
geleidelijk aan hoger en hoger in het luchtruim te komen. Eenmaal
op hoogte gekomen hoor je vanuit de verre lucht een herhaald en
enthousiast ‘pieeeuw, pieeeuw’.
In het voorjaar, vroege zomer gaat het buizerdpaar pas in de loop van de
middag op de wieken. De ochtendlucht is duidelijk nog te ‘zwaar’ om op
het gemak naar boven te cirkelen. ”Ja,” zo laten de buizerds bij herhaling
blijken, “in de loop van de maand juni worden de vliegomstandigheden rap
beter en dan willen wij wel!”. Het is een prachtig gezicht als de vlucht naar
boven begint. Aarzelend met wat onbeholpen vleugelslagen omdat er nog
geen opstijgende lucht onder de vleugels komt, lijken ze zich aan de
aarde te ontworstelen.
De eerste rondvluchten verlopen nog niet perfect. Té vaak moeten de
vleugels ondersteuning geven. Totdat op een gegeven moment en op
zekere hoogte de juiste glijvlucht-naar-boven gevonden wordt. Eenmaal
op voldoende hoogte worden de rondjes routineus en zonder zichtbare
inspanning gedraaid. Het lijkt wel of er boven in de lucht een vrije kür
wordt afgewerkt: al cirkelend vliegen de vogels op elkaar af, maken een
dubbele acht zijwaarts, een sierlijke boog linksom of rechtsom en
stevenen daarna op elkaar af, maken een snelle vleugeltip om daarna in
tegenovergestelde richting zijwaarts sierlijk uit te zwenken. Bij menselijk
verkeer zouden wij van een bijna-botsing spreken maar dat soort term is
aan onze stuntvliegers niet besteed. Zij voelen zich frank en vrij in de
hoge ruimte en zijn uiterst bedreven in vliegtechnieken. Een verkeerstoren
hebben zij niet nodig.
Op een middag in augustus hoor ik de iele vreugdekreet van een buizerd
en gelijk weet ik dat de vogel wel héél hoog in de lucht moet zitten. Na
enig speurwerk ontdek ik de kleine, zwarte rondcirkelende stip die ik met
de verrekijker kan uitvergroten tot een buizerd op hoogtestage.
Later in de maand komt er ander leven in de brouwerij, pardon: vliegerij.
Een jonge buizerd heeft het nest verlaten en bereidt zich voor op zijn
eerste hoogtevlucht. Maar voor een take-off is het nog te vroeg. Het jonge
dier moet nog wat aansterken en laat dat overduidelijk horen. Vanuit de
rand van het bos klinkt dagenlang een klagelijk ‘piiiiw, piiiiw’. Op het eind
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van iedere roep zakt het geluid wat naar beneden alsof de vogel wil
zeggen: “Kom gauw met voedsel, ik ben op het eind van mijn krachten”.

En dan komt de grote dag. Tegen de middag zien we het echtpaar buizerd
voorzichtig omhoog cirkelen. De jonge buizerd volgt met wapperende
vleugelslagen en poogt vanuit glijvlucht in de cirkelgang omhoog te
komen; poging mislukt. Weer strak op de vleugels en opnieuw de
glijvlucht omhoog proberen. Tijdens het nog stuntelende vliegproces
horen we de vogel aanhoudend ‘pieeeuw, pieeeuw, pieeeuw’ roepen.
Opwinding en sensatie klinken erin door. Het leef- en vliegterritoir in de
eerste dagen is steeds op dezelfde plek boven de weilanden achter onze
woning. Daardoor kunnen Riekie en ik de vorderingen van de jonge
buizerd nauwgezet volgen. Na enkele dagen weet de jonge vogel al gelijk
met de ouders op te stijgen en zijn rondjes mee te draaien; rondje
linksom, rondje rechtsom, hoger en hoger, precies zoals de ouders dat
hebben voorgedaan. En weer klinkt vanuit de verte een herhaald
‘pieeeuw, pieeeuw’, maar … nu anders. De klaaglijke ondertoon is uit de
roep verdwenen. De jonge buizerd schreeuwt het uit, levendig en vol
kracht roept hij: kijk eens hoe ik vlieg. In goed Limburgs: kiek mich, kiek
mich!
Als de jonge buizerd zijn vlucht naar boven afrondt met het hooggestemde
‘pieeeuw’ weten Riekie en ik het zeker: weer een buizerd die het brevet
gehaald heeft.
Paul Notten, Moorveld
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PLANTENWERKGROEP
Als we achterin dit blad de lijst met gegevens van de coördinatoren
van onze werkgroepen bekijken valt op dat er al geruime tijd gezocht
wordt naar een coördinator voor de Plantenwerkgroep van IVN
Ulestraten. Ook treffen we in ons blad, weinig nieuws aan van de
werkgroep, hetgeen suggereert dat er helemaal geen activiteiten
plaatsvinden. Dit is echter niet waar want achter de schermen is de
‘harde kern’ van deze werkgroep toch actief bezig geweest. Dit blijkt
uit het hierna volgende (ingekorte) projectverslag over een aantal
waardevolle en bijzondere percelen van een natuurontwikkelingsterrein binnen de gemeente Nuth. Een achttal jaren is daar geïnventariseerd en zijn de ontwikkelingen gevolgd onder de werknaam:
‘IVN-er de boer op’.
Hopelijk vinden onze mensen na de succesvolle afronding van dit
project de inspiratie om een of meerder interessante gebieden
binnen de Meerssense kernen gezamenlijk onder de loep te nemen.
Bent u ook geïnteresseerd in de inheemse flora meld u dan aan bij de
Plantenwerkgroep via een van onze bestuursleden.
Jean Slijpen

IVN-er DE BOER OP
Inleiding
In het kader van duurzame samenwerking IVN/LLTB is in 2002 het project
‘IVN-er de boer op’ gestart, een 30-tal koppels van boeren en IVN-ers
inventariseren de flora op bedrijfskavels van boeren. Naast het
inventarisatiedoel, is het doel duurzame samenwerking, kennisuitwisseling
en begrip voor de wijze van beheer van de kavels.
Helaas is de samenwerking van de meeste in 2002 gestarte koppels niet
duurzaam gebleken. Op Puttersdael, waar dit verslag betrekking op heeft,
heeft de goede sfeer en samenwerking geleid tot een langer dan vooraf
geplande samenwerking. Nu, negen jaar na de start van het project, is
gezamenlijk besloten te stoppen. Uit de inventarisaties blijkt dat de
ontwikkeling naar soortenrijkdom van de beheerde percelen goed is en
dat het project met een gerust hart kan worden afgesloten.
De groep IVN-ers die met ons, de bewoners van Puttersdael,
inventariseert bestaat uit de dames Els Derks, Martha Janssen, Jeanne
Lam en Annie Thimister en de heer Wiel Lemmerling. Anneke Omloo van
Puttersdael neemt ook deel.
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Het terrein
Op Landgoed Puttersdael, gelegen aan de Puttersweg 1 te Nuth, is
tussen 2002 en 2011 de flora geïnventariseerd van een
natuurontwikkelingterrein van 1,5 ha. Met de overheid is afgesproken dat
het terrein wordt ontwikkeld tot SOORTENRIJK GRASLAND en deels
NAT en deels DROOG. De beheersovereenkomst is ingegaan in 2004 en
loopt 6 jaar, tot 2010. Inmiddels is een nieuwe overeenkomst voor 6 jaar
afgesloten, met nieuwe en verdergaande beheersafspraken
Het gebied van de inventarisatie ligt in het Platsbeekdal tussen Aalbeek
en Helle, binnen de gemeente Nuth. De Platsbeek wordt gevoed door
bronnen en is een SEF beek dit is een beek met een ‘Specifiek
Ecologische Functie’.
Het geïnventariseerde terrein ligt in de EHS ( Ecologische Hoofdstructuur)
en is deels Natura 2000 gebied, o.a. de zeggekorfslak komt er voor. Het
terrein wordt ontwikkeld tot ‘droog soortenrijk grasland’ op de helling en
‘nat soortenrijk grasland’ in de vallei van de Platsbeek.
Het geïnventariseerde terrein werd tot 2000 vrij intensief beweid met
rundvee. Het terrein bestaat uit een steile helling waar niet met machines
gewerkt kan worden en een zeer nat gedeelte langs de Platsbeek. In dit
natte deel bevinden zich 2 poelen, gevoed door kwelwater. In het natte
deel staat het water in de winter boven maaiveld. Het natte gedeelte wordt
éénmaal per jaar uitgemaaid (vanaf 2010 tweemaal per jaar) met
bosmaaiers en het maaisel wordt handmatig afgevoerd. De helling wordt
beheerd met een kudde ‘mergellandschapen’.
In de helling is de löss deels afgespoeld en komt de kiezel en zand,
destijds door de Maas hier gedeponeerd, aan de oppervlakte.
In het natte deel is sprake van een bovenlaag van organische
plantenresten (soort veen). Door kwelwater is dit deel tevens nat.
De veldgids ‘Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland’, is een
hulpmiddel dat graslandtypen beschrijft met hun kenmerkende planten in
verschillende stadia van ontwikkeling. Met behulp van de diagrammen kan
de omvorming van intensief gebruikt cultuurgrasland naar botanisch
waardevol grasland worden gevolgd.
De graslandtypen waar de geïnventariseerde gronden toe behoren zijn in
te delen bij Kalkarme Lössgronden.
Het inventariseren
Het terrein is voor de inventarisatie opgedeeld in 6 vlakken of percelen.
Ieder perceel heeft haar specifieke ligging t.o.v. de zon, aparte
grondsamenstelling, grondwaterstand en als gevolg daarvan ook
specifieke flora. Maar ook binnen een door ons ingedeeld perceel komen
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verschillende graslandtypes voor. Op een plattegrond is de verdeling in
percelen 1 tot en met 6 weergegeven.
Tussen 2002 en 2011 is gemiddeld 2 à 3 maal per jaar geïnventariseerd;
in totaal 22 maal. In mei, eind juni en eind augustus vonden de
inventarisaties plaats.
Een enkele keer waren de weersomstandigheden te slecht om te
inventariseren en ook door maaien en begrazing was inventariseren van
een perceel soms erg moeilijk. In de schema’s voorkomende verschillen in
aantallen en soorten, door de jaren willen dus niet zeggen dat er een
enorme achteruitgang in enig jaar is, maar dat er bijv. niet
geïnventariseerd kon worden.
De wijze van inventariseren is gezamenlijk perceel na perceel op
plantensoorten onderzoeken; een persoon notuleert de waarneming. De
aantallen van een soort worden weergegeven volgens het onderstaande
systeem; ‘transsekt methode’:
1=
2=
3=
4=
5=

1 à 2 exemplaren
3-10 exemplaren
11-100 exemplaren
101-1000 exemplaren
1001 en meer

Tijdens de jaren van inventariseren zijn er ook op faunagebied speciale
waarnemingen geweest. Het meest onder de indruk waren we toen we op
de helling lopend, langs het schapenraster een vos voorbij zagen lopen,
op nog geen 30 meter afstand, kennelijk ervoer hij ons als onderdeel van
de biotoop.
De Wespenspin ontdekten we in grote getale toen deze nog maar net in
Nederland gesignaleerd was.
De Groene Kikker verwelkomde ons de eerste jaren vaak, de laatste 3
jaar horen we hem niet meer.
De sabelsprinkhaan geniet ook van de ontwikkelingen in het grasland.
Het resultaat
In al de zes percelen is een toename te zien van het aantal soorten, ook
nemen de aantallen per soort toe. De percelen 2 en 4 zijn vaker
geïnventariseerd dan de andere vier. Het zijn ook de meest interessante
percelen wat aantallen betreft.
Perceel 1 57 soorten geïnventariseerd
Perceel 2 120 soorten geïnventariseerd
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Perceel 3 76 soorten geïnventariseerd
Perceel 4 95 soorten geïnventariseerd
Perceel 5 82 soorten geïnventariseerd
Perceel 6 69 soorten geïnventariseerd
Perceel 3 is een perceel dat pas sinds 2004 in ontwikkeling is en tot 2004
vrij intensief door een veehouder werd beweid met rundvee.
De toekomst
Ook de komende zes jaar zal er geïnventariseerd blijven worden. Het
inventariseren blijft belangrijk om de verdere ontwikkeling te volgen.
Vooruitgang in verschraling, stilstand en achteruitgang worden vooral
duidelijk door de inventarisaties.

Dank
Onze dank gaat uit naar de IVN-ers, Annie, Els, Jeanne, Martha en Wiel.
Door hen hebben we onze plantenkennis kunnen uitbreiden en hebben
we geleerd hoe te inventariseren, en op een andere wijze naar de
percelen te kijken. Samen met hen hebben we een ‘grassencursus’
gevolgd. Samen hebben we ook genoten van de natuur en elkaar goed
leren kennen.
Annie, Els, Jeanne, Martha en Wiel bedankt
Anneke en Jo Omloo
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BASISCURSUS NATUUR EN LANDSCHAP
IVN-Ulestraten verzorgt begin 2011 een basiscursus Natuur en
Landschap om mensen de gelegenheid te geven om de natuur in de
eigen omgeving wat beter te leren kennen.
De cursuscommissie heeft een interessant programma samengesteld en
enthousiaste docenten weten te strikken. Hieronder volgt de inhoud en het
programma.
Vier binnenlessen:
12-01-2011: Ontwikkeling van het leven
26-01-2011: Planten & Grensmaas (gecombineerd)
09-03-2011: Vogels
23-03-2011: Amfibieën en reptielen

o.l.v. Wim Ghijsen
o.l.v. Fred Erkenbosch
o.l.v. Jacques Ummels
o.l.v. Wim & Els Derks

Zes buitenlessen:
22-01-2011: Landschap (omgeving Ulestraten
o.l.v. Wim Derks
05-02-2011: Grensmaas
o.l.v. Fred Erkenbosch
19-02-2011: Zoogdieren en hun sporen
o.l.v. Wim Ghijsen en Els Derks
19-03-2011: Groeve ’t Rooth
o.l.v. Wim Derks
02-04-2011: Planten
o.l.v. Fred Erkenbosch
16-04-2011: Vogels
o.l.v. Jacques Ummels

De binnenlessen worden gegeven op Woensdagavond van 19.30 h tot
21.30 h in clublokaal D’n Haamsjeut (onder Buurthuis De Huppel t.o. de
kerk). De buitenlessen zijn op Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 h.
De kosten bedragen voor de leden van IVN-Ulestraten en van IVNMeerssen € 30,-- Niet-leden betalen € 35,-Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25 (in volgorde van
aanmelding).
Aanmelden kan bij de voorzitter Huub Servais (liefst per email):
Tel 043 3642858
Email huubenpaula@home.nl
Met vermelding van: uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
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LOSLAOTE
Op 21 september j.l. presenteerden Jo en Marjo van Es uit Waterval hun
nieuwe gedichtenbundel “LOSLAOTE”. Dat gebeurde in De Notenbalk,
omlijst door een gevarieerd programma met interessante voordrachten.
Nu is dat niet de eerste keer geweest, dus de zaal was overladen vol.
Uit de bundel, nemen we, met toestemming van Jo en Marjo een gedicht
over, met de titel “ièrsjte veurjaorsnaodemiddig” van Marjo. We maakten
die keuze, omdat we na een lange winter weer uitkijken naar de eerste
lentedagen.
ièrsjte veurjaorsnaodemiddig
ièrsjte veurjaorsnaodemiddig
nao lang, lang winterdaag
loupend bove op de berg
veul ich mèt mien ouge
en kiek mèt mien hart
'ne meelder in 'ne boum
zaet mich fluitentaere goojendaag
bove mich de loch
aan ein zie blauw, zoa blauw
wie ich ze lang neet höb gezeen
aan de ander zie bekans al aovend
loch wie load
dao-in e gans klein vinsterke
wie e peurtsje nao d'n hemel
lètste sjträölkes zón
peersje zich dedoor
en laote zich breid valle op 't veld veur mich
moment van ièwigheid
't geveul van deze middig
gevange in woord en beeld
dat zou ich mich winsje
-es miene tied gekómme is op mien printsje
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OOFTDROGERIJEN
Vanaf omstreeks 1875 moesten de gemeenten jaarlijks verslag
uitbrengen aan het departement van Binnenlandse Zaken. Dat
verslag heeft als titel: “Uitvoerig en beredeneerd verslag van
toestand der gemeente over het jaar ( … ).” In dat (voorgedrukt)
verslag wordt vermeld de samenstelling van het gemeentebestuur,
het aantal inwoners, het aantal scholen, kerken, religies, de
bedrijvigheid in een gemeente en nog veel meer zaken. In het door
de gemeente Geulle ingezonden jaarverslag over de jaren 1931 tot en
met 1935 wordt onder de rubriek landbouw gemeld dat het oppervlak
voor de teelt van fruit, bestemd voor het maken van ooft, is
afgenomen. Een zin waarachter een hele, voor ons onbekende
wereld schuil gaat. In dit artikel een verhandeling over ooft en alle
aspecten waarmee dit fruitteeltproduct deel heeft uitgemaakt van het
menselijk bestaan in de jaren dertig van de vorige eeuw en daarvoor.
Voor goed begrip vermeld ik de betekenis van het woord ‘ooft’: fruit
(vooral boomvruchten); gedroogde appelen (vooral om vlaai mee te
maken). In dit opstel wordt ooft gebruikt in de betekenis van gedroogde
appelen.
Aanleiding
Tijdens een pauze bij kerkkoor St. Franciscus van de kerk in Waalsen
wordt er in de sfeer van de naamheilige gepraat over koetjes en kalfjes.
Een van de koorleden, Jeanne Claessens-Kengen, vertelt over haar
jeugdjaren. Veel vrije tijd heeft zij toen doorgebracht bij familie CrombagKengen in Oensel. Allerlei oude gebruiken heeft zij daar in de jaren dertig
van de vorige eeuw meegemaakt zoals het maken van ‘äöf’ (gedroogd
fruit). Maar het is zó lang geleden dat zij zich slechts met moeite een
beeld kan vormen over hoe dat gebeurde. Via collega koorlid Riekie
Notten kreeg ik thuis het verhaal van Jeanne te horen en ik was gelijk
attent. Want enkele maanden daarvoor had ik het de hierboven
aangehaalde Geulse jaarverslag over de jaren 1930 tot en met 1935
gelezen. In dat verslag de aantekening dat de oppervlakte voor de teelt
van fruit om ooft van te maken afgenomen is. In 1930 zijn in Geulle dan
nog maar twee bedrijfjes actief in deze bedrijfstak.
Verkenning
Met de fiets ben ik op verkenning gegaan in het Oenselse land, zoekend
naar boerderijen waar zo’n zeventig jaren geleden op bedrijfsmatige wijze
fruit tot ooft gedroogd is. Dat bleek niet eenvoudig omdat oude boerderijen
vaak niet meer bewoond worden door de oorspronkelijke bewoners. En
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van het bestaan van ooft of ‘äöf’ zoals de benaming in het Limburgs
dialect is, hebben de nieuwe bewoners al helemaal nooit gehoord. Na het
eerste spontane huisbezoek was voor mij al duidelijk: bij een volgende
boerderij heb ik alleen kans op succes als de bewoner minstens 70 of 80
jaren oud is. Positieve leeftijdsbeoordeling dus. Gelukkig ontmoet ik bij
boerderij drie een vrouw wier oom ‘helemaal gek is van heemkundige
zaken’. En zo kom ik terecht bij Piet Voncken uit Oensel, 77 jaren oud. Hij
praat over bakovens en daarin drogend fruit alsof hij de oven net heeft
warm gestookt.

Het bakkes
In onze serie over bakovens heeft U al heel wat gelezen over de wijze
waarop de oude bakovens werden gebruikt. Na warm te zijn gestookt met
tien tot twaalf takkenbossen begint het bakproces: eerst de zwarte
broden, daarna de mikken, vervolgens de vlaaien. En op het eind van de
oefening is er in de bakoven nog voldoende warmte aanwezig om de
stukjes en schijfjes fruit goed gedroogd te krijgen. De afkoelende bakoven
geeft nog dagen warmte af en al die tijd blijft het fruit in de bakoven om te
verworden tot 'äöf'.
Van appel naar ooft
Bij het bereiden van ooft worden de destijds bekende appelsoorten
gebruikt zoals Blenheim, Goudrenet en Franse Zoere. Maar in feite zullen
alle handappels geschikt zijn om er 'äöf’ van te maken. Ook peren als
Dubbele Bongers blijken erg geschikt om gedroogd te worden. Peren zijn
veel zoeter en dus aangenamer in de mond dan gedroogde appelschijfjes.
Om van de Franse Zoere maar helemaal te zwijgen! Ook de brede, lange
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snipperbonen uit de tuin laten zich goed drogen. De langs bonenstaken
opgeklommen snipperbonen konden heel wat productie leveren!
Cruciaal in het productieproces van ooft zijn de ‘häörkes’, zoals Piet
Voncken ze noemt. Het zijn horretjes waarbij gaas aangebracht wordt op
een latwerk van ongeveer 60 cm bij 1,20 m. De horretjes steunen aan
beide uiteinden op voetjes zodat de warmte in de oven ook onder het
gaaswerk bij de appels kan komen. Het horretje wordt helemaal vol
gelegd met appelschijfjes. Daarna worden de met schijfjes gevulde
horretjes in de oven geplaatst, al naar gelang de oven ruimte biedt. Bij de
maat van een horretje moet het voorfront altijd smaller zijn dan de
‘aovesmoel’ want anders krijg je het horretje niet in de oven geschoven.
Daarna begin het geduldige wachten.
Als het droogproces voltooid is worden de horretjes uit de oven gehaald
en het gedroogde fruit word zorgvuldig opgeborgen in grote blikken (ook
grote tabaksdozen zijn na reiniging daarvoor geschikt, aldus zegsman).
De dozen met ooft worden daarna opgeborgen in, hoe kan het anders, de
ooftkamer; doorgaans een klein vertrek, bijvoorbeeld boven de trap naar
de kelder. Een andere gebruikelijke plaats was de vliegenkast in de kelder
(voorloper van de koelkast!).
Gebruik
Bij het gebruik van ooft in die vroegere jaren moet men zich wel realiseren
dat er in de jaren voor Wereldoorlog II weinig alternatieven zijn om fruit te
bewaren. Met zacht fruit lukt dat nog in redelijke mate door het wecken
(inmaken) van kersen en pruimen (het weckglas is in 1896 ontdekt en
ontwikkeld door de Duitser Weck). Met peren (Dubbele Bongers en
Kelmonder Grieskes) lukt dat ook. Appelen laten zich wel op zolder of in
de kelder bewaren maar gaan vanaf de maand februari in kwaliteit snel
achteruit. Import van fruit uit warme landen is dan nog vrijwel onbekend.
Dus, wilde je voor de winterkermis, de kerstdagen of een ‘namesdag’ over
de ingrediënten beschikken om vlaaien te bakken, dan moest er op dat
moment gedroogd fruit voorhanden zijn. Dat gedroogde fruit uit een of
meerdere blikken liet men wellen in licht gesuikerd water en kon daarna
als beleg op een vlaai. De gewelde vruchten zullen zeker ook dienst
gedaan hebben als dessert. Gelukkig hoefde niet op alle vlaaien fruit.
Voor rijstevlaai en schuimtaart was geen fruit nodig en bij de van het
laatste restjes deeg gemaakte ‘knapkoeken’ was een beetje boter met
suiker en kaneel al voldoende.
Over het bewaren van fruit wil ik hier nog even iets vermelden over het
inkuilen van appels. De Keuleman-appel was daarvoor erg geschikt. Een
groot, in de grond gegraven gat werd gestoffeerd met stro en daarin
werden deze appels voorzichtig opgetast. Daarna afgedekt met stro met
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daarop aarde als bescherming tegen de buitentemperatuur. Via een kleine
opening in de grond tussen het stro door werden de goed geconserveerde
appels in de loop van de winter uit het gat gehaald. Als kwajongens wisten
we in die tijd waar bij de familie Zeegers in Moorveld de ingekuilde
appelen in de grond lagen. In de loop van de wintermaanden werd de
afstand tot de appels onder de grond steeds groter; uiteindelijk moest je
om nog bij de appels te komen languit op de grond gaan liggen om met
uiterste inspanning nog een Keulemannetje uit de kuil te kunnen graaien.
Terug naar de ‘äöf’
De vervaardiging van ‘äöf’ in een bakoven heb ik zelf niet meer
meegemaakt. Maar in de jaren na de oorlog 1940-1945 zat de herinnering
aan ooftbereiding nog goeddeels in het collectieve geheugen en werd ons
als kinderen geleerd hoe dat te doen. Er zijn dan nog veel weilanden en
vaak staan in het weiland, gekenschetst als de huiswei, een of meerdere
sneeuwappelbomen (officiële naam: yellow transparant). Deze appelsoort
is eind juli (direct na de laatste kersen) rijp in een tijd van het jaar dat de
zon de grootste warmte levert. Dan was het bij ons gebruikelijk wat
sneeuwappelen te schillen, in schijfjes te snijden en die aan een stevige
draad te rijgen. De in een snoer ‘gerijgde’ appelschijven worden op de
zuidkant tegen een muur gehangen en door de kracht van de
zonnestralen geleidelijk tot ooft gevormd. Dat droogproces duurde enkele
dagen. In die tijd zaten er regelmatig vliegen en andere insecten op het
drogende fruit maar tot schade van de gezondheid heeft dat niet geleid.
De darmflora kon toen nog wat verstouwen!
Naschrift bij het droogproces
Tijdens het vergaren van informatie over het maken van ooft op
ouderwetse wijze kwam ik te praten met iemand uit Hunsel. De persoon in
kwestie had de ‘goede’ leeftijd en kon zich het bereiden van ooft nog goed
herinneren. Hij vertelde dat men vroeger in Hunsel bij het drogen van het
fruit gebruik maakte van de zeefvakken uit de oude dorsmachine. In die
zeefvakken zijn verschillende maten om het graan te sorteren in grote en
minder grote graankorrels. En op die rechthoekige zeefvakken kon het
fruit mooi uitgespreid worden.
Spreekwoord
Oude spreekwoorden en uitdrukkingen hebben vaak een relatie met
dagelijkse zaken. Zoals bij voorbeeld de gedroogde, gerimpelde ‘äöf’. Het
kleine schijfje ooft heeft een overdrachtelijke betekenis gekregen in de
uitdrukking: de bès mich toch aug ’n äöf! (vrij vertaald: je bent een
lobbes).
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Oproep
Deze keer sluit ik het artikel af met een oproep aan oudere Geullenaren
die uit hun jeugdjaren nog herinneringen hebben aan het bereiden van
ooft; herinneringen uit eigen waarneming thuis of bij buren of via verhalen
uit overlevering die ’s avonds rond de tafel verteld werden. Zij worden
uitgenodigd hun herinnering bij de schrijver kenbaar te maken.
Schriftelijk: Bospad 7, 6237 NR Moorveld.
Per e-mail: paulnotten@hetnet.nl.
Maar een telefoontje (043–3645416) kan ook.
Bronnen: Het oude archief gemeente Geulle, geïnteresseerde
buurtbewoners en Piet Voncken uit Oensel.
Paul Notten, Moorveld

Appelschijfjes, op weg om äöf te worden.
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BEUKEN MET SLAAP
De titel van dit artikel heb ik letterlijk overgenomen uit het
prijsoverzicht van een houthandel! Beuken met slaap kost €850,
gewoon beuken €550. Waar slaat dit op? Een jaar geleden vertelde
iemand me dat ze bij een meubelmaker waren geweest, die meubels
maakt van beukenhout met slaap: heel bijzonder en heel mooi en het
had iets te maken met schimmels. Klopt allemaal: de meubelmaker
blijkt Arno van Valburg te zijn in Warfstermolen in Friesland en hij
maakt heel bijzondere meubels dank zij hout met schimmels. U vindt
hem op internet.
Hout en schimmels
Eigenlijk vond ik het hout met schimmels nog spannender dan de
meubels, maar erg veel leverde mijn zoektocht in eerste instantie niet op.
Waar de rare naam ‘slaap’ op slaat bijvoorbeeld, heb ik niet gevonden.
‘Slaap’ in hout is een effect van schimmels en het resultaat is verkleuring
van een deel van het hout tot een lichtere tint en/of een andere kleur
(meest blauwachtig of roze) en wat ik het meest spectaculair vind: een
grillige tekening van donkere of zwarte lijnen.
Slaap komt niet alleen voor bij
beuken, maar bijvoorbeeld
ook bij berk, populier, esdoorn
en waarschijnlijk bij nog veel
meer houtsoorten. Misschien
zelfs wel bij alle houtsoorten,
maar mogelijk is dat niet altijd
goed zichtbaar. Hout met
slaap wordt vooral gebruikt
om schalen en dergelijke te
draaien en de resultaten zijn
vaak erg fraai door de grillige
tekening. Wel klagen de
draaiers over het
kwaliteitsverlies van het hout
door de schimmels zodat op
de meest ongewenste
momenten de schaal kan
mislukken. Ook de
meubelmaker kan dit hout niet
gebruiken voor de dragende
delen van zijn meubelen.
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Iets over hout
Heel kort door de bocht bestaat een boomstam uit dode houtcellen
binnenin en dode bastcellen aan de buitenkant. Daar tussenin zit een hele
dunne laag waarin lange levende cellen in het hout water en mineralen
naar boven brengen en levende cellen in de bast die water met
voedingsstoffen naar beneden naar de wortels transporteren. Tussen die
twee lagen zit dan nog het cambrium dat nieuwe hout- en bastcellen
maakt en dus zorgt voor de groei. Best een kwetsbaar systeem eigenlijk
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat je een reus van een boom kunt
doden door de boom te ringen d.w.z. de dunne laag levende cellen
rondom over een breedte van een paar centimeter weg te snijden.
De grote massa van de boom dient er dus uitsluitend voor om het geheel
overeind te houden. Hiervoor moet het hout druksterkte hebben om niet
als een pudding in elkaar te zakken en treksterkte om niet bij de kleinste
buiging door de wind te breken. En net als bij gewapend beton, zorgt bij
het hout één onderdeel voor de druksterkte namelijk lignine in plaats van
beton. En in plaats van betonijzer heeft hout lange cellulosevezels voor de
treksterkte.
De schimmels
Het probleem bij het zoeken naar slaap, was dat ik in het Nederlands niet
veel kon vinden en geen idee had hoe deze ‘slaap’ in het Engels of Duits
heet. Ik zal u het zoeken besparen: in het Engels is het ‘spalting’ en in het
Duits ‘gestocktes Holz’. In het Duits kon ik ook niet veel vinden, maar in
het Engels was meer informatie beschikbaar met name via Sara
Robinson, die hout bewerkt, zelf slaap in hout maakt en een
wetenschappelijke achtergrond heeft.
Zelf slaap maken zoals Sara doet, is niet moeilijk. Je zoekt de goede
paddenstoel en de goede hout soort en stopt die samen in een plastic zak
en dan een half jaar of een jaar wachten. Maar je moet wel de goede
paddenstoel hebben bij het juiste hout want sommige zijn kieskeurig. En
het lastigste: het blijkt dat de drie effecten bij ‘slaap’ meestal afkomstig zijn
van drie of nog meer verschillende schimmels.
- De verkleuring naar een lichtere tint is meestal het gevolg van witrot.
Bij witrot breekt de schimmel vooral lignine af in het hout en minder of
geen cellulose. Lignine is bruinig van kleur dus als dat (deels) wordt
afgebroken, krijgt het hout een lichtere tint. Bruinrot maakt het hout
inderdaad bruin door vooral de cellulose af te breken. Bij houtbewerkers is
bruinrot niet populair, zelfs niet bij de liefhebbers van slaap, want als de
cellulose verdwijnt blijft er van de houtstructuur niet veel over. Lignine
alleen heeft weinig samenhang en het hout scheurt eerst in typische
vierkant blokjes en in een later stadium verkruimelt het gewoon. Als vooral
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lignine verdwijnt, wordt het hout wel zwakker maar het houdt samenhang.
Bij aantasting door witrot probeert een levende boom nog te compenseren
door nieuw hout aan te maken rond de aangetaste plekken. Bij bruinrot
lijkt de boom de strijd bij voorbaat op te geven: aan de buitenkant is vaak
niets te zien (behalve eventuele paddenstoelen!) maar zonder duidelijke
waarschuwing breekt de boom gewoon plotseling bij een windstoot.
Er zijn nogal wat schimmels die witrot of bruinrot kunnen veroorzaken.
Veel soorten kunnen zelfs beide, maar zeker in de beginfase hebben ze
vaak een voorkeur voor óf lignine óf cellulose. Hele bekende
schimmelsoorten die witrot veroorzaken zijn bijvoorbeeld elfenbankje
echte tonderzwam en honingzwam. Schimmels die typisch zijn voor
bruinrot hebben vaak ook een voorkeur voor naaldhout maar beperken
zich er niet toe! Een paar soorten zijn bijvoorbeeld dennenvoetzwam en
berkenzwam.
- Andere kleuren zoals roze en blauwachtig ontstaan meestal door
andere schimmels dan die de witrot veroorzaken. Meestal zijn het
oppervlakkig levende schimmels die alleen suikers en dergelijke uit de
boom opnemen maar die het
hout niet of nauwelijks aan
tasten. De kleur wordt dan ook
niet in het hout gemaakt, maar
trekt langzaam naar binnen.
Susan Robinson noemt één
schimmel die zowel witrot, roze
kleuring én lijnen maakt in berk.
De soort die zij noemt komt hier
niet voor, wel een familielid de
paarse dennenzwam, maar ik
weet niet of die het ook doet.
Blauw wordt door heel veel
schimmels gemaakt, maar het mooiste blauwgroen komt van de
kopergroene bekerzwam. In ons land is deze zeer zeldzaam en hij staat
op de rode lijst.
De enige schimmel waarvan ik ooit gehoord had dat die hout kleurde, was
de biefstukzwam op eiken. De biefstukzwam kleurt het hout roodachtig
bruin, maar tast het maar heel langzaam aan. Dit gekleurde eikenhout is
dan ook gewild bij meubelmakers. Maar deze paddenstoel kom ik niet
tegen bij de liefhebbers van slaap. Misschien is deze te veel aan eik
gebonden en eik heeft blijkbaar geen duidelijke slaap effecten.
- De lijnen in het hout vind ik eigenlijk het mooist en het meest
intrigerend. Ook de verklaring die men geeft voor het landkaart effect is
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zeer verrassend: het is namelijk een landkaart, schaal 1 op 1 en drie
dimensionaal! De donkere, meestal zwarte lijnen geven de grenzen aan
van het gebied van een schimmel! Twee concurrerende schimmels maken
samen een barrière die ze ieder niet kunnen passeren! Er is zelfs een
schimmel die dat doet bij zijn eigen familieleden: de paddenstoel
dodemansvingers. Blijkbaar een type dat niet zo familieziek is.

Eigenlijk hoopte ik ook nog te vinden hoe de schimmels die barrière
maken, wat het materiaal is en zo. Ik kan me zelfs voorstellen dat het
materiaal van zo’n barrière bruikbaar is voor de bescherming van hout.
Maar ik heb het allemaal niet gevonden. Een van de recentere
ontdekkingen is dat het zwart in de lijnen verzorgd wordt door nòg weer
een andere schimmel en men noemt die ‘dematiaceous’. Dit woord
betekent ‘gepigmenteerd’ of in gewoon Nederlands ‘donker’. Ja, dat
wisten we: zo schiet de wetenschap niet op.
Dus zoals zo vaak: je begint met één vraag en eindigt met een hele
verzameling vragen. Alles bij elkaar blijft het voorlopig toch een
geheimzinnige proces, waarbij erg veel factoren moeten samenwerken of
in dit geval vooral ook elkaar moeten tegenwerken. Maar je kunt het
natuurlijk ook heel eenvoudig zien: het is niets meer of minder dan de
eerste stappen in het afbraakproces van hout: kortom houtrot. Toch altijd
verrassend dat in de natuur ook de laatste fase niet alleen interessant,
maar ook mooi kan zijn: denk aan de herfstkleuren.
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Vondst in het bos

Ik deed nog een heel andere vondst. Terwijl ik bezig was met dit artikel
schoot me te binnen dat ik jaren geleden een dode boom zag in het
hellingbos tussen Elsloo en Bunde met daarop rare kleuren en patronen.
Die foto ziet u hierbij. Ik weet natuurlijk niet zeker dat dit ook slaap is,
maar het lijkt er wel erg op vooral als je er rekening mee houdt dat de
slaap effecten driedimensionaal zijn en geen plat vlak. Ook zo al mooi,
zonder houtbewerker.
Jan van Dingenen
Website
Al zo’n dertig jaar schrijf ik artikelen voor D’n Haamsjeut en De Natuurgids, het blad voor IVN Limburg. Het moeten er langzamerhand meer dan
100 zijn en ik doe het nog steeds met veel plezier. Ik heb nu een website
gemaakt waarop ik beste artikelen (volgens mij dan) ga verzamelen. Een
kleine 20 staan er al op en het zullen er zeker nog meer worden, maar
waarschijnlijk geen honderd.
Dus als u eens een artikel wilt nalezen, kijk dan op mijn website
www.van-dingenen-over-planten.nl
Veel plezier en graag commentaar.
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WANDELING VAN DE VOGELWERKGROEP
Op 12 Sept. j.l. togen we naar een natuurgebied, gelegen tussen
Schinveld en het Duitse Gangelt. Het is een prachtig gebied, groot
750 hectare. Drie belangrijke beken stromen hier doorheen, namelijk
de Rodebach, welke ontspringt in Teveren, in Duitsland, oostelijk van
de NAVO luchtmachtbasis (AWACS), de Rode Beek met het begin op
de Brunsummerheide en de Ruscherbeek die zijn oorsprong vindt
aan de oostzijde van dit gebied en die mondt uit in het noorden in de
Rodebach.
Tot in het begin van vorige eeuw mondden beide rode beken uit in
een groot moerasgebied, het Leiffenderven. In de 20ste eeuw werd
dit drooggelegd en werd er landbouw bedreven. De beken werden in
beton gelegd zodat het water uit de mijngebieden (Staatsmijn
Hendrik) snel werd afgevoerd. Onder regie van “Roer en Overmaas”,
werden ze in 2003 van hun korset bevrijd en stromen ze weer vrij
door het landschap. Op kleine schaal herstelt zich rondom de
beeklopen weer het moeras.
Wanneer je door dit gebied loopt kom je nogal wat Schotse Hooglanders
tegen. Deze kudde omvat 80 dieren welke vrij rondlopen en in de Rode
Beek zo nodig, drinken en verkoeling zoeken. Ze zijn één grote familie,
geleid door een oudere koe. Zij geeft aan waar ze gaan grazen. Het zijn
vriendelijke maar ook wilde dieren, dus wees op je hoede. Niet aankijken,
niet aaien of voeren. Houdt 25 m afstand, zeker als er een kalfje bij is.
Irene en ik voelden ons niet zo prettig toen langs de weg, met 10 m
tussen ons, een koe met kalf ons dreigend aanstaarde. Zucht van
opluchting toen ze weg draafden.
Er waren nog geen vogels te zien en we volgden het Naturlehrpfad,
aangelegd voor de jeugd maar ook voor ons was het erg leerzaam.
Aan de oostzijde wordt dit prachtige gebied begrensd door de Neutrale
Weg. Aan de linkerkant is Nederland en rechts van de weg is Duitsland.
Tijdens en ook nog na de oorlog werd hier intensief gesmokkeld. Je
hoefde de weg maar over te steken en boter, koffie enz. ruilden van
eigenaar.
Langs deze weg is de grote strook bomen gekapt t.b.v. het AWACSvliegverkeer vanuit Duitsland. Mensen ketenden zich vast aan bomen en
verbleven heel wat nachten in boomhutten. Ondanks dit protest werden
de bomen gekapt en wordt Schinveld heel wat keren op een dag
getrakteerd op hels lawaai.
Schinveld is mijn geboortedorp en ik heb zeven jaar gewoond aan de rand
van het genoemde natuurgebied, niet meer dan vijf km verwijderd van de
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NAVO basis. Ons huis lag precies onder wat nu de aanvliegroute van de
AWACS is. Het heette toen niet Natuurgebied maar gewoon bos waar wij
ravotten en speelden, zonder angst voor louche figuren. Schinveld was in
die tijd een welvarend dorpje, mede door de aanwezigheid van de
Staatsmijn Hendrik in het aangrenzende Brunssum. Veel Schinveldenaren
verdienden hier hun kost en de economie in Schinveld had hier groot
profijt van. Er waren ook nog veel boeren en de inwoners hadden meestal
wel zelf een varken, kippen en een grote tuin met de nodige groenten.

Bij ons thuis hielden we geen varken en moesten we bij de buren de
kennis opdoen omtrent het slachten hiervan. De jeugd uit de buurt
verzamelde zich op ”ut good”, waar alles in gereedheid werd gebracht
voor de slacht. De slager was aanwezig en inspecteerde zijn revolver. De
ladder stond klaar en het varken werd luid gillend naar buiten gebracht en
aan een touw vastgelegd. We moesten met z'n allen achter de slager
gaan staan. Deze zette het schiettuig in de nek van het arme dier en
haalde de trekker over. Een luide knal en het varken viel met een plof
opzij. Het was op slag dood. Ik vond het vreselijk om te zien maar nu denk
ik dat de dieren toen beter af waren dan in de tegenwoordige
slachthuizen, waar ik het soms twijfelachtig vind of een dier wel meteen
dood is.
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De slager stak daarna met een scherp mes in de keel van het dier zodat
het bloed eruit liep. De vrouw des huizes zat klaar met een emmer om dit
op te vangen. Ze pompte met één poot op en neer en met de andere hand
roerde ze in de emmer om het bloed niet te laten stollen. Hier werd dan
bloedworst van gemaakt. Ik werd er misselijk van en ging naar huis en
kwam pas weer terug als het varken ontdaan was van de onbruikbare
delen en met uitgespreide poten vol overgave op de ladder hing. Eerst
werd het nog gefakkeld met een brandende bos stro, om alle haren te
verwijderen. Dit alles even terzijde.
Onze groep vervolgde de weg door de bossen en langs het aanwezige
zweefvliegveld. Het was nog erg vroeg en dus nog geen bedrijvigheid met
vliegen. Nog maar een enkele vogel liet zich horen en zelfs onze
meesterspeurders Harrie en Leo zochten tevergeefs de bomen af.
We naderden Heringschhof, het allerlaatste huis voor de grens. In de
volksmond wordt dit gebied “de Hiering” genoemd en de overlevering zegt
dat hier in het moeras een Jonkvrouw is verdronken. Er werd zelfs een
toneelstuk over opgevoerd met de naam “De Witte Juffer van Lamandam“,
waarschijnlijk moest dit zijn”La Madame”, maar in die tijd waren maar
weinig mensen met onderwijs hoger dan lagere school. Het trok toch
“volle zalen”.
Wij liepen verder maar moesten bij de grens omkeren en gingen weer
richting bewoonde wereld.
Eindelijk werden we dan toch getrakteerd op de aanwezigheid van heel
wat vogels. Een grote groep putters vloog op van een leeg aardappelveld
en in een afgebakend stuk grond, begroeid met bomen en struiken zagen
we de Lijster, Pimpel- en Koolmees, Merels en Mussen. Door de kijker op
statief, door Harrie trouw meegesjouwd, konden we alles fijn van dichtbij
bekijken. Niets spectaculairs, maar laat de vogels het niet horen.
Onze wandeling eindigde bij het Info-punt, een klein, uit zeecontainers
opgebouwd restaurantje (heerlijke soep). Twee in de lengte
opeengestapelde zeecontainers vormen een felrood gekleurde toren.
Alles is gebouwd op pijlers boven een grote vijver, daarom de passende
naam “Boave Water”. Een plek om te bezoeken.
Groetjes,
Lies Kleintjens,
Werkgroep Vogels
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UIT WELKE BOOM BEN JIJ GEVALLEN?
We kennen allemaal wel “het staat in de sterren”. Je mag erin
geloven of niet. Dit komt uit een tijdschrift voor pomologen
(deskundigen in fruitbomen).
Zoek je geboortedatum opkijk naar de daarbij behorende boom en lees
welke eigenschappen erbij horen?
01 januari tot 11 januari Dennenboom
12 januari tot 24 januari Olm
25 januari tot 03 februari Cipres
04 februari tot 08 februari Populier
09 februari tot 18 februari Ceder
19 februari tot 28 februari Pijnboom
01 maart tot 10 maart Treurwilg
1maart tot 20 maart Lindeboom
21 maart Eikenboom
22 maart tot 31 maart Hazelaar
01 april tot 10 april Lijsterbes
11 april tot 20 april Esdoorn
21 april tot 30 april (Wal)notenboom
01 mei tot 14 mei Populier
15 mei tot 24 mei Kastanjeboom
25 mei tot 03 juni Es
04 juni tot 13 juni Haagbeuk
14 juni tot 23 juni Vijgenboom
24 juni Berk
25 juni tot 04 juli Appelboom
05 juli tot 14 juli Dennenboom
15 juli tot 25 juli Olm
26 juli tot 04 augustus Cipres
05 augustus tot 13 augustus Populier
14 augustus tot 23 augustus Ceder
24 augustus tot 02 september - Pijnboom
03 september tot 12 september - Treurwilg
13 september tot 22 september - Lindeboom
23 septemberOlijfboom
24 september tot 03 oktober Hazelaar
04 oktober tot 13 oktober Lijsterbes
14 oktober tot 23 oktober Esdoorn
24 oktober tot 11 november (Wal)notenboom
12 november tot 21 november - Kastanjeboom
22 november tot 01 december - Es
32

02 december tot 11 december 12 december tot 21 december 22 december 23 december tot 31 december -

Haagbeuk
Vijgenboom
Beukenboom
Appelboom

Appelboom (De liefde) Tengere bouw, veel charme, aantrekkingskracht,
aangename aura, flirterig, avontuurlijk, gevoelig, bijna altijd verliefd, wil
liefhebben en bemind worden, trouw en een tedere partner, erg gul,
wetenschappelijke talenten, leeft voor vandaag, een zorgeloze filosoof
met fantasie.
Beukenboom (De creativiteit) Heeft goede smaak, is bezorgd over
haar/zijn uiterlijk,materialistisch, goede organisatie van leven en carrière,
economisch, goede leider, neemt geen onnodige risico's, redelijk,
uitstekende levenspartner, dol op fit blijven(dansen, sporten, enz .).
Berk (De inspiratie)
Levendig, aantrekkelijk, elegant, vriendelijk, bescheiden, houdt niet van
extremen, verafschuwt vulgariteit, houd van leven in de natuur en stilte,
niet erg gepassioneerd, fantasievol, beetje ambitieus, creëert een serene
en tevreden atmosfeer.
Ceder (Het zelfvertrouwen) Zeldzame schoonheid, weet zich aan te
passen, houd van luxe, goede gezondheid, absoluut niet verlegen, heeft
de neiging om neer te kijken op anderen, zelfbewust, vastberaden,
ongeduldig, houdt er van om indruk te maken op anderen, multigetalenteerd, vlijtig, bezit een gezond optimisme, wacht op die ene ware
liefde, is in staat om snelle besluiten te nemen.
Cipres (De trouw) Sterk, gespierd, plooibaar, neemt wat het leven te
bieden heeft, tevreden, optimistisch, verlangt naar geld en waardering,
haat eenzaamheid, gepassioneerde minnaar/minnares die niet snel
tevreden is, trouw, heetgebakerd, weerbarstig, schoolmeesterachtig,
zorgeloos.
Dennenboom (De mysterieuze) Buitengewone smaak, waardigheid,
gekunsteld, houdt van alles wat mooi is, humeurig, koppig, neigt naar
egoïsme maar houdt van degenen die hem na staan, nogal bescheiden,
erg ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar, heeft veel
vrienden , veel vijanden, erg betrouwbaar.
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Eik (De moedige) Robuust karakter, dapper, sterk, meedogenloos,
onafhankelijk, verstandig, houdt niet van veranderingen, houdt zijn voeten
stevig op de grond, een actief persoon.
Es (De ambitie) Buitengewoon aantrekkelijk, levendig, impulsief,
veeleisend, houdt niet van kritiek, ambitieus, intelligent, getalenteerd,
houdt er van om het lot te tarten, kan egoïstisch zijn, erg betrouwbaar,
trouw en liefhebber van voorzichtigheid, het brein regeert soms over het
hart, maar hij/zij neemt het partnerschap erg serieus.
Esdoorn (Onafhankelijkheid van geest) Geen gewoon persoon, vol met
fantasie en originaliteit, verlegen en gereserveerd, ambitieus, trots,
zelfverzekerd, hongerig voor nieuwe ervaringen, soms nerveus, heeft veel
complexiteiten, goed geheugen, leert makkelijk, gecompliceerd
liefdesleven, wil graag indruk maken.
Haagbeuk (De goede smaak) Van koele schoonheid, let op zijn/haar
uiterlijk en conditie, goede smaak, is niet egoïstisch, maakt het leven zo
comfortabel mogelijk, leidt een redelijk en gedisciplineerd leven, zoekt
vriendelijkheid en erkenning in een emotionele partner, droomt van
ongewone minnaars/minnaressen, is zelden gelukkig met zijn/haar
gevoelens, wantrouwt meeste mensen, is nooit zeker van zijn/haar
beslissingen, erg nauwgezet.
Hazelaar (De buitengewone) Charmant, niet veeleisend, erg begripvol,
weet hoe indruk te maken, actieve strijder voor sociale zaak, populair,
stemmig, wispelturige minnaar, eerlijk, tolerante partner, nauwgezet
gevoel voor oordeel.
Kastanjeboom (De eerlijkheid) Van ongewone schoonheid, wil geen
indruk op anderen maken, goed ontwikkeld gevoel van gerechtigheid,
levendig, geïnteresseerd, een geboren diplomaat, maar raakt gemakkelijk
geïrriteerd en wordt snel gevoelig in gezelschap, vaak door een gebrek
aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur, voelt zich niet
begrepen, heeft maar één liefde in zijn/haar leven, heeft moeite in het
vinden van een partner.
Lijsterbes (De gevoeligheid) Vol met charme, opgewekt, niet egoïstisch,
houdt er van om aandacht te trekken, houdt van het leven, beweging,
rusteloosheid, en zelf complicaties, is beide onafhankelijk en afhankelijk,
goede smaak, artistiek, gepassioneerd, emotioneel, goed gezelschap,
vergeeft niet.
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Lindeboom (De twijfel) Accepteert wat het leven geeft in een bedaarde
wijze, haat vechten, stress en arbeid, heeft een hekel aan luiheid en
ledigheid, zacht en bedaard, maakt offers voor vrienden, veel talenten
maar niet vasthoudend genoeg om ze tot ontplooiing te brengen, vaak
jengelend en klagerig, erg jaloers maar trouw.
Olm (= Iep) (De grootmoedigheid) Plezierige vorm, smaakvolle kleding,
bescheiden eisen, heeft de neiging om fouten niet te vergeven, opgewekt,
houdt ervan om te leiden maar niet om te gehoorzamen, eerlijke en
trouwe partner, houdt ervan om beslissingen te nemen voor anderen,
grootmoedig, gul, goed gevoel voor humor, praktisch.
Olijfboom (De wijsheid) Houdt van zon, warmte en vriendelijke
gevoelens, redelijk, evenwichtig, ontwijkt agressie en geweld, tolerant,
opgewekt en kalm, goed ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid,
gevoelig, meevoelend, vrij van jaloezie, houdt van lezen en het
gezelschap van wereldse mensen.
Pijnboom (De speciale) Houdt van aangenaam gezelschap, erg robuust,
weet hoe hij/zij het leven comfortabel moet maken, erg actief, natuurlijk,
goed gezelschap, maar zelden vriendelijk, wordt snel verliefd maar de
vlam dooft ook weer erg snel, geeft snel op, alles valt tegen tot hij zijn
ideaal heeft gevonden, betrouwbaar, praktisch.
Populier (De onzekerheid) Ziet er erg decoratief uit, niet erg
zelfverzekerd, alleen dapper als het nodig is, heeft welwillendheid en
plezierige omgeving nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam, grote
vijandigheid, artistieke aard, kan goed organiseren, neigt naar filosofie,
betrouwbaar in elke situatie, neemt het partnerschap serieus.
Vijgenboom (De gevoeligheid) Erg sterk, eigenzinnig, onafhankelijk, laat
geen tegenstrijdigheden toe in argumenten, houdt van het leven, zijn/haar
familie, kinderen en dieren, een beetje een sociale vlinder, goed gevoel
voor humor, houdt van ledigheid en luiheid, is van een praktische aard en
intelligent.
Walnotenboom (De passie) Meedogenloos, vreemd en vol met
contrasten, vaak egoïstisch, agressief, nobel, brede horizon, onverwachte
reacties, spontaan, ongelimiteerde ambitie, niet flexibel, moeilijke en
ongewone partner, niet altijd geliefd maar vaak bewonderd, ingenieuze
strateeg, erg jaloers en gepassioneerd, maakt geen compromissen.
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Treurwilg (De melancholie) Mooi maar vol met melancholie, aantrekkelijk,
erg meevoelend, houdt van alles wat mooi en smaakvol is, houdt van
reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig, eerlijk, kan beïnvloed worden
maar is niet makkelijk om mee te leven, veeleisend, goede intuïtie, lijdt in
de liefde maar vindt soms een verankerende partner.
Komt het ook uit? En ….. de appel valt niet ver van de boom.
Jean Slijpen
Uit Pomologentijdschrift
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DE INKTVISZWAM
De inktviszwammen komen eraan
In onze tuin hebben we ongewild en vooral onwetend een prima biotoop
gecreëerd voor de inktviszwam. De paden in de tuin dek ik al jaren af met
boomsnippers. Daardoor ontstaat een heel natuurlijke bosachtige
padbedekking waarover je aangenaam loopt en waar ook nog eens niet al
te veel onkruid doorheen groeit. De boomsnippers zijn doorgaans
afkomstig van snoeihout in wegbermen en houtsingels (berk, es, Spaanse
aak, wilde kers, sleedoorn en ander houtachtig spul) en houdt ongeveer
een jaar stand. De ervaring leert dat na elke winter wel wat ‘bijgevuld’
moet worden.
Zeker tien jaren geleden ontdekten we de eerste inktviszwammen bij ons
op de paden tussen de houtsnippers; aanvankelijk enkele tot enige
tientallen. In 1998 fotografeerde een zéér enthousiaste Peter Verheesen
van de Mycologische vereniging deze ‘jongens’ al. Geleidelijk aan heeft
het arsenaal aan inktviszwammen zich uitgebreid tot vrijwel alle paden en
is de groei zó massaal dat de aantallen nauwelijks nog te tellen zijn
(oppervlakte tuin rond de 3000 vierkante meter).

Telefoontje
Eind augustus van dit jaar was er als gevolg van de vrijwel aanhoudende
regen een explosieve groei van de zwammen. Dat was de vrijwilligster van
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Staatsbosbeheer op de Veluwe niet ontgaan. Zij had zomaar een
twintigtal inktviszwammen ontdekt! Van haar ontdekking is kond gedaan
bij de krant NRC-Next met prompt een kort artikel in de uitgave van 8
september 2010 waarin de vondst met veel lof en trompetgeschal
uitgebladerd wordt. Met superlatieven als ‘uiterst zeldzaam’ wordt het
belang en vooral het gewicht van de ontdekking beschreven. Nog
dezelfde avond van het krantenbericht ben ik gebeld door collegawandelaar Jacques Litjens die mij van een en ander op de hoogte heeft
gesteld. Onze eerste reactie was het krantenartikel als ‘licht overdreven’
aan de kaak te stellen. Maar na ampel beraad hebben we toch maar
gekozen voor de gebruikelijke aanpak bij een artikel: literatuurstudie met
daaraan toegevoegd de eigen waarnemingen.
Zoektocht
Bij de literatuurstudie ben ik in ruime mate geholpen door Hub Snellings,
gids bij IVN Meerssen. Begin september was hij aanwezig bij een
variabijeenkomst in het IVN-lokaal waar de door Riekie meegebrachte
inktviszwam als actueel onderwerp uitvoerig besproken en geroken is!
Met de op dat moment aanwezige kennis bleven nogal wat vragen rond
de zwam onbeantwoord. Thuisgekomen kon Hub niet langer meer
wachten en is hij onmiddellijk begonnen met een speurtocht naar
bijzonderheden over de inktviszwam. Hij wilde wel eens weten waar de
‘stinkkaasjesgeur’ vandaan komt die de paddenstoelen op het hoogtepunt
van hun bloei verspreiden. Maar dat bleek nog niet zo gemakkelijk. Hub
beschikt als natuurgids over vier goede paddenstoelgidsen maar in de
eerste drie was niets te vinden over de inktviszwam. Pas in de laatste
gids, die van Readers Digest, vond hij het levensverhaal van de
inktviszwam (Anthurus archeri). In de volgende paragraaf de door Hub
verzamelde gegevens uit Readers Digest.
Uit Australië
De inktviszwam baarde groot opzien toen hij kort na zijn ontdekking in
1921 vanuit het oosten van Frankrijk aan zijn zegetocht door Europa
begon. Men vermoedt dat sporen van deze paddenstoel meegereisd zijn
met de door Australische militairen meegenomen schapenwol toen die in
1916 tijdens Wereldoorlog I ingezet werden aan het westelijke front in
Noord Frankrijk. Aan het einde van de jaren zeventig had de zwam de
DDR en Oostenrijk bereikt. Men treft de inktviszwam aan in allerlei
bossen, zelfs in aanplant van Amerikaanse eiken. In midden Europa groeit
hij soms met honderden tegelijk op de bodems met een goede
strooisellaag. In het ei-stadium lijkt hij op de kleine stinkzwam. Een
doorsnede toont echter de randstandige aanleg van de latere armen.
Deze schuiven met 5 -13 gebundeld uit het midden naar buiten en buigen
38

vervolgens uiteen. Zo ontstaat een straalvormige structuur, die inderdaad
iets lijkt op de met vangarmen bezette trechteropening van de inktvis. De
olijfgroene sporenvormende laag ligt in onregelmatige vlekken verdeeld
tegen de binnenzijde van de armen. De walgelijke geur van de
inktviszwam overtreft zelfs die van de grote stinkzwam (Phallus
impudicus). De armen zijn bijzonder breekbaar. Het ei -het nog gesloten
vruchtlichaam- ontstaat deels onder de grond. Na zijn ontdekking in
Europa werd de inktviszwam een van de meest gefotografeerde
paddenstoelen.
De ‘aanplant’ in
Moorveld
Na de hiervoor door
collega-schrijver Hub
Snellings uit Schimmert
gegeven beschrijving
heb ik nog even het
internet geraadpleegd.
Daar heb ik onder
‘Soortenbank.nl’ nog wat
leuke informatie
gevonden. De
inktviszwam wordt hier
vermeld onder de Latijnse naam Clathrus archeri. Als groeiplek wordt
genoemd voedselrijke of lemige zand, vaak op houtsnippers of vermolmd
hout in wegbermen of loofbosranden. Beschrijving: vruchtlichaam vanuit
een zich ondergronds ontwikkelend, wittig, leerachtig duivelsei, 2-4 cm,
met de uiteinden van de armen aan elkaar te voorschijn komend. De 4-6
armen staan op een 2-5 cm lange steel en spreiden zich inktvisachtig en
naar beneden omgebogen uit. Armen 4-7 cm. lang, breekbaar, diep rood,
met op de netvormig gegroefde bovenzijde olijfgroen, stinkend slijm. De
zwam ruikt naar uitwerpselen en trekt daarmee insecten aan die de
sporen verspreiden. Status: zeer zeldzaam.
Buiten de ondergrond (löss) komen de groeiomstandigheden in onze
(bomen)tuin precies overeen met de hiervoor gegeven beschrijvingen. De
belangrijkste voorwaarde voor de spontane groei is het aanbrengen van
een wel 5 centimeter dikke laag boomsnippers op de paden. Ik heb dat
gedaan met het oogmerk: minder onderhoud en bovendien een erg
natuurlijke, bosgetrouwe afdekking van de aarde. De tuin ligt in een
droogdal met naar twee kanten toe vrij steile hellingen; maar dankzij de
houtsnippers houden de paden een stroeve ondergrond en kan men er
altijd gemakkelijk over wandelen.
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Na de eerste houtsnippers zijn ook de inktviszwammen verschenen. In het
begin nog wat aarzelend als solitair of in kleine plukjes. Enkele jaren
geleden is de groei van de zwammen in een stroomversnelling gekomen.
Door een paddenstoeldeskundige is mij toen gevraagd hoeveel zwammen
er groeiden. Na nauwkeurige telling kwam ik uit op: 146. ‘Een ongekend
aantal’, zo meende deze insider. Maar dit jaar is de kermis compleet. Al
eind juli was de groei van grote aantallen te voorzien. Door de
aanhoudende regen in de loop van de maand augustus bleven de
inktviszwammen in een niet te stuiten groei: formaties van dertig tot vijftig
stuks op verschillende plekken. Volgens de ‘vogeltelmethode’ heb ik begin
september 2010 nog eens een schatting gemaakt. Totaal: zes- tot
zevenhonderd inktviszwammen op de paden in ons arboretum terwijl er
op dat moment dagelijks nog nieuwe kleine bolletjes bij kwamen.
Vergelijking
Aan de eerder gemelde
internetpagina was ook
nog een lijst van
waarnemingen
toegevoegd. In
plaatsen als Capelle
aan de IJssel,
Middelburg en
Zwiggerveld (Dr.)
worden in de maand
september aantallen
gemeld van 1, 3, 7 en
16 stuks. Kampioen is
een waarneming uit de
vroegere DDR met de melding van 100 inktviszwammen. In de
waarnemingslijst op Internet heb ik de Veluwe-waarneming zoals
gepubliceerd in NRC-Next niet gevonden. De Moorveldse invasie wordt
via dit artikel wereldkundig gemaakt.
Het geheim van de smid
Voor liefhebbers van bijzondere paddenstoelen de (groei)voorwaarden
voor overtuigend succes:
- moessonachtig klimaat in de maanden augustus en september (wordt
in Nederland bijna gegarandeerd),
- paden, bestrooid met houtsnippers van Nederlands hout,
- en even geduld uitoefenen.
Paul Notten, Moorveld
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NATUUROUDERCURSUS
Kinderen vinden het fijn om naar buiten te gaan, de
natuur in. Juffen en meesters hebben dan handen
te kort en willen graag hulp bij een buitenactiviteit.
Dat kan!
In heel Nederland zijn er al veel natuurouders actief.
Ze volgen eerst een speciale cursus bij het IVN.
Hoe ziet een Natuuroudercursus eruit?
De cursus is bedoeld voor iedereen die kinderen op de basisschool in de
klas en buiten wil meehelpen tijdens de lessen natuuronderwijs. Ook als je
actief bent of wilt worden op het gebied van Natuur- en Milieu-Educatie is
deze cursus een goede aanzet. Je hoeft geen ervaring te hebben, wel
enthousiasme. In feite is een natuurouder iemand die de juf of meester
ondersteunt bij natuur- of milieuactiviteiten (de leerkracht blijft altijd
verantwoordelijk).
De natuur in de klas en de klas in de natuur
De cursus is vooral op de praktijk gericht; door zelf dingen te doen en te
ondervinden word je enthousiast. Tijdens de cursus krijg je handvatten
aangereikt om je enthousiasme op kinderen over te brengen. Ook mensen
die geen kinderen meer op school hebben, bijvoorbeeld opa’s en oma’s,
zijn van harte welkom.
Activiteiten waarbij een natuurouder ingeschakeld kan worden zijn:
meehelpen in schooltuin, met groepjes kinderen naar buiten gaan om te
wandelen, een kabouterpad mee helpen uitzetten enzovoorts. In overleg
met de leerkracht wordt steeds bepaald waar en wanneer de natuurouder
ondersteuning kan bieden.
Het cursusgeld is afhankelijk van een eventuele bijdrage van Gemeente
en/of IVN district en afhankelijk van het aantal deelnemers. Globaal
tussen de € 25- en € 50 per persoon voor de hele cursus
Bij voldoende deelname wordt de cursus op een locatie in Meerssen
gegeven.
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.
Aanmelden kan via de directie van de eigen school of bij
IVN-Ulestraten, wim.ghijsen@gmail.com of
IVN-Meerssen, jeannybronckers@hetnet.nl
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Hierna ziet u een voorbeeld van een cursusopzet; kijkt u ook eens op
www.ivn.nl en gebruik als zoekwoord ”natuurouders”.

VOORBEELD PROGRAMMA NATUUROUDERCURSUS
De natuuroudercursus bestaat uit 6 lessen, is bestemd voor ouders
maar ook opa’s oma/s kunnen deelnemen
De cursus wordt gegeven in overleg met de cursisten in de
Gemeente Meerssen bij voldoende deelname.
Les 1
Kennismaking met de cursus
Kennismaking met elkaar
Natuurbeleving
Wat is het CNME? Wat is het IVN en wat kun je ermee?
Les 2
Kleuters en natuurbeleving: het kabouterpad (volgens het 4seizoenenboek)
Les 3
Kinderen in de onderbouw
Kriebel-krabbel-kruip-dieren
Les 4
Kinderen in de middenbouw
Het sporenpad.
Les 5
Kinderen in de bovenbouw
Veldwerkactiviteiten / biotooponderzoek
Les 6
Locatie: CNME, Onderwijswerkplaats, Statensingel 138, 6217 KH
Maastricht.
Natuurouders in de praktijk: hoe doen ze dat in ........!!
Waar haal ik mijn ideeën / materialen / inspiratie?
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NATUURWEETJES
SPEUREN NAAR SPOREN
Vooral als er sneeuw ligt, maar ook in
vochtige grond kun je veel loopsporen
van dieren vinden. Ze geven je een
beeld van de dieren die in de
omgeving leven, zonder dat je de
dieren zelf ziet. Om een afdruk te
bestuderen, kan je er eventueel met
gips een afgietsel van maken. Maak
de grond rondom de afdruk schoon
en zet er een rand van karton
omheen. In een bakje meng je water en gips goed door elkaar. (Altijd
eerst water, dan gips erin gieten!). Voeg zoveel gips toe dat het mengsel
zo dik is als yoghurt. Giet het gips in de kartonnen vorm. Na 10 tot 20
minuten is het hard. Nu heb je een bolle afdruk van een hol spoor. Om
een echte holle afdruk te maken, kan je van je eerste afdruk nog een
tweede maken. Smeer de eerste afdruk eerst in met vaseline, anders
plakt de tweede laag op de eerste vast.
Is deze afdruk de eerste van een hele verzameling diersporen? Zet er in
ieder geval bij waar en wanneer je het spoor gevonden hebt en van welk
dier het is. Er zijn eenvoudig boekjes te koop om te bepalen welk dier zijn
sporen achtergelaten heeft.
Tuin Winterklaar maken
Dezer dagen lezen we het weer in de tuinbladen: Maak uw tuin nu
winterklaar! Alle stengels afknippen, alle blad wegharken en ga zo maar
door. Niet doen! Want er zijn veel dieren die in herfst en begin winter een
goede plaats zoeken om te overwinteren. Zij verschuilen zich onder de
bladeren en kruipen in de plantenstengels. Kijk maar eens of er gaatjes in
de stengels zitten of maak maar eens een stengel open. Vogels eten nog
van de zaadknoppen. Laat uw tuin in winterrust gaan; laat alles met rust
om de diversiteit te vergroten. Maak in de tuin een “rommelhoekje” van
snoeihout, oude dakpannen en stenen bloempotten. Op deze manier
maakt u schuilplaatsen voor egels, padden, salamanders en insecten.
Winterhuis voor egels
Zoals gezegd, egels gaan in deze periode op zoek naar een geschikte
plaats om te overwinteren. Ze kiezen daarvoor een beschutte plek onder
struiken of onder een houtstapel. Op plaatsen met minder
schuilmogelijkheden kan je egels helpen met een speciaal egelhuis.
Neem een kist van ongeveer 30 x 30 x 30 cm. Zorg ervoor dat de kist
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waterdicht is. Maak een horizontale toegangstunnel en een eveneens
horizontaal ventilatiepijpje. Gebruik geen verf, beits of carbolineum, want
egels hebben een hekel
aan de geur. Zet het kistje
op een droge, stille plaats
en dek het af met flink wat
bladeren en takken. De
egel richt zijn kist zelf in met
droge bladeren, die u
eventueel voor hem in de
buurt kunt leggen.

Jean Slijpen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Wanneer we het hebben over vogelbeschermingsactiviteiten dan hebben
we de neiging om Nederland daarbij als centrum te bekijken. We
beschikken over veel mensen, die zich verenigd hebben in commissies,
werkgroepen, verenigingen zoals: Vogelbescherming Nederland,
Vogelwacht (per provincie), Dutch Birding Association, de afdelingen van
IVN met de vogelwerkgroepen en niet te vergeten, de duizenden mensen,
die in hun eigen tuin aan vogelbescherming doen. Nederland steekt er
heel wat energie in. Ook in de EU, doet Nederland er relatief veel aan,
maar landen zoals Engeland (UK), Duitsland, Frankrijk zijn ook van de
partij. Alhoewel, in la douce France staan bepaalde vogels nog steeds op
de menukaart.
In de hele wereld doet men aan vogelbescherming, zij het in mindere
mate. In die landen is men nog aan het inventariseren van het
vogelbestand en staan de veranderingen aan het landschap nog veel ter
discussie.
In het tijdschrift Vogels stond afgelopen najaar een tiental voorbeelden
van projecten in landen, waarvan men op het eerste oog niet zou
verwachten, dat men daaraan iets zou doen. We zijn te zeer
bevooroordeeld ten aanzien van die landen vanwege de politieke situatie,
de geheel andere cultuur om te verwachten dat er aan vogelbescherming
wordt gedaan. Neem landen zoals Irak, Oeganda, Indonesië, daar
verwachten we, ten onrechte, dat er niets gebeurt. BirdLife International
heeft ook contact met die landen en stimuleert de bewoners om
maatregelen te nemen.
Zoals in Irak: Omar Fadil doet aan inventarisatie, maar hij kan niet zomaar
in elk gebied rondstruinen. Toen hij de steppekievit wilde gaan zoeken in
een gebied rondom Haditha kreeg hij van het leger een escorte van drie
legervoertuigen en vijftien soldaten.
En Jimmy Muheebwa, die in Oeganda al vele jaren pleit voor een beter
watermanagement in het Victoriameer en voor het verbeteren van de
leefgebieden van hun nationale vogel de kroonkraanvogel.
De regering van Indonesië heeft bossen aangewezen voor ecosysteemherstel. Bossen regenwoud in de laaglanden van Sumatra waar nog de
zeldzaamste ooievaars voorkomen: de soenda-ooievaar.
Inmiddels is de aangemerkte oppervlakte verdubbeld naar 98.000
hectare.
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Zo zie je maar weer. Het zijn de kleine projecten waar men mee begint.
Men verkeert nog in het stadium van inventarisatie en men begint in de
gaten te krijgen, dat men zuinig moet zijn op het landschap, de
waterbeheersing, en dat men de ontbossing een halt moet toeroepen.
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zaterdag 18 dec.:
IVN Natuurwerkdag
Samenkomst: 9.30 uur bij Waterval 13
Info: 043 – 3643740
Zondag 26 dec.:
31e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
5 januari:
IVN-Avond.
Nieuwjaarswensen
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3642858
Zaterdag 8 januari:
Activiteit Jeugdgroep
Thema: Dierensporen in de winter.
Start: IVN-lokaal D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012 of 045 - 4041639
Woensdag 19 januari:
Jaarvergadering/ Alg. ledenvergadering
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3642858 of 3644976
Woensdag 2 februari:
IVN-presentatie: Toekomst van de mens;omslag naar duurzaamheid?
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3643740
Zaterdag 12 februari:
Activiteit Jeugdgroep
Thema: Sporen zoeken en herkennen
Start: IVN-lokaal (Museum) Markt 27A, Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 2 maart:
IVN-avondpresentatie over Landgoed Vliek
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Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 12 maart:
Activiteit Jeugdgroep
Thema: Paddentrek
Start: IVN-lokaal D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/ 045 - 4041639
Vrijdag 18/zaterdag 19 maart:
Opschoondag Ulestraten
Locatie wordt nader bekend gemaakt
Aanvang: 9.30 uur
Info: 043 - 3643740
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

48

COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

Jean Slijpen
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

Ruud Gulikers
Schuttersdreef 60
6181DS Elsloo
tel: 046 4376698 / 06 15581054

Werkgroep Wandelingen
en Excursies

Fred Erkenbosch
Henri Dunantstraat 31
6235 AN Ulestraten - tel: 3644647

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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De Haamsjeutredactie
wenst u allen Prettige Feestdagen
en
Een Gezond en Natuurrijk 2011
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