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VAN DE BESTUURSTAFEL
Als dit stukje wordt geschreven is de zomer nog ver weg, tenminste
voor wat de temperatuur betreft; mei is tot nog toe een van de
koudste meimaanden van de afgelopen jaren. Maar hoop doet leven,
dus houden we de moed er maar in dat het nog wel goed komt.
Sommigen voorspellen zelfs een tropische zomer. Nou ja, we zullen
het wel zien.
In de afgelopen periode is er weer het een en ander gebeurd binnen de
vereniging. Een kleine greep uit de activiteiten.
Er is een kennismakingsbijeenkomst geweest met de gemeenteambtenaren en de nieuwe wethouder, samen met IVN-Meerssen. Het was
zoals ze dat noemen een constructief overleg. Daar is onder meer
bevestigd, dat de nieuwe natuur aan de Biesenberg nog voor de zomer
voor het publiek zal worden opengesteld en dat er nog dit jaar een begin
wordt gemaakt met de aanleg van het al jaren op de agenda staande
Ecoduct, goed nieuws dus. Ook de overlast van loslopende honden is aan
de orde gesteld.
De opschoonactie van de natuur in en rond Ulestraten die op 20 maart jl.
werd georganiseerd heeft weer heel wat troep opgeleverd; allerlei zaken
die mensen bewust of onbewust lang de weg deponeren en zodoende de
omgeving vervuilen, zijn verzameld en door de gemeente afgevoerd.
Dank aan de mensen die weer hebben meegeholpen, maar eerlijk gezegd
hadden we op meer handjes gehoopt. Bestuur en coördinatoren zullen
zich bezinnen op, welke acties nodig zijn om meer mensen en ook de
jeugd bij deze jaarlijks terugkerende actie te betrekken.
Ook is de snoeibrigade “De Brindil” weer langsgekomen en heeft het
“weike” een nog mooier aanzicht gegeven.
De presentatie in het teken van hoogstamfruitbomen was zeer de moeite
waard en trok ook veel belangstelling, waaronder diverse deskundigen.
Verder heeft het bestuur (en coördinatoren) de gedachten laten gaan over
de (nabije) toekomst. Het plan is opgevat om weer een groencursus op te
starten, het is immers al weer een tijd geleden, dat zo’n actie is
ondernomen. Een select gezelschap zal zich buigen over de inhoud en de
vorm ervan. Zoals een aannemer mij eens verzekerde, toen tijdens een
verbouwing het hele huis overhoop lag: “Ut weurt sjoen, menier”, ben ik
ervan overtuigd dat ook de cursus er professioneel goed uit gaat zien.
Tenslotte zal er in juni door de jeugdgroepcoördinatoren gesproken
worden over de vraag hoe we meer jeugd zó enthousiast kunnen krijgen
dat ze lid willen worden van onze mooie en gezellige club.
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PS
De zomerwandeling op 13 juni heeft een speciaal tintje, want deze geldt
als “examen” voor de begeleider in het kader van de cursus
“Maaswerken”. Allemaal meelopen dus, maar wees een beetje aardig
voor hem.
Huub
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MAAGDENBEEK, ZIJBEEK VAN DE WATERVALDERBEEK
De weg van Meerssen naar Schimmert over Raar (120 m +NAP) is
een waterscheiding tussen twee stroomgebieden, die van de Geul en
Watervalderbeek. Je zou kunnen zeggen dat er van een druppel
neerslagwater, een helft naar het Geuldal en de andere helft richting
dal van de Watervalderbeek loopt.

Raarveld

Wie komende vanaf Raar bij de
Mariakapel (1854) de Visweg neemt,
komt terecht in het mooie dal van de
Watervalderbeek. Dit dal voor ons is
gevormd door deze beek die in
Waterval in de Raarslak ontspringt
(zie Haamsjeut winter 2009). De
Visweg zou een onderdeel zijn van
een oude visroute die van Raar via
Schietecoven en Kasen
richting de Maas bij Geulle
liep. Doorwandelend naar
beneden tot aan een
zitbank rechts, (na 300 m)
kun je genieten van een
weids en prachtig uitzicht.
De Visweg is gelegen in
het Raarveld, een helling
met een stijgingspercentage van 4,9%,
laagstam- en vele
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hoogstamboomgaarden, mooie wegbermen, weilanden, hagen en holle
wegen. Voor ons in het dal ziet men Humcoven, het Kalverbos en rechts
hiervan Schietecoven.
Meer naar links het
Maasdal en het hoogterras
van de Maas aan Belgische
zijde en verder naar links
richting St. Pietersberg.
Aan de rechterzijde van de
zitbank op 109 m +NAP
(zie afbeelding) ziet men op
de achtergrond het plateau
van de Wijngaardsberg en
de bossen van Waterval.
Naar rechts de Raarslak en
de Lauwersberg in het
gehucht Waterval. Op de voorgrond is een nieuwe hoogstamaanplant uit
2009 in een weiland. Vlak daarachter een oude unieke perenhoogstam
van oude rassen o.a. Clapp’s, Legipont en Doyenne du Comice.
En in die omgeving ontspringt midden in de helling van het Raarveld een
prachtig brongebied aan de rand van het weiland achter een oude
perenboom (zie afbeelding). Dit brongebied van de Maagdenbeek is ook
ontstaan op een kleilaag uit het Oligoceen. Het neerslagwater dringt in de
bodem en komt naar buiten op de plaatsen waar de kleilaag in de helling
dagzoomt. Deze kleilaag wordt Boomse klei genoemd (zie Haamsjeut
lente 2010). Als men op de plaats komt waar de Maagdenbeek uitmondt
in de Watervalderbeek ziet men aan de overzijde van de weg een oude
zand- en grindgroeve met een steile wand, hiervoor staat een bord. Dit
bord staat bij een bijzonder geologisch monument. Het werd geplaatst
door Staatsbosbeheer en geeft informatie over de typelocatie Zand van
Waterval.
Aan de linkerzijde bovenaan de kaart is te zien dat er onder het grind en
zand nog een klein restje klei (ongeveer 90 m +NAP) aanwezig is. Dat is
nou een restant van de Boomse klei. U moet er maar eens gaan kijken. In
deze omgeving liggen rechts van deze groeve, de oude wijnterrassen van
de Wijngaardsberg uit de tijd van Koningin Gerberga in 968.
Tussen de zandgroeve en het brongebied van de Maagdenbeek
(Raarveld) loopt de Watervalderbeek. In het verre verleden zijn die
gebieden aaneengesloten geweest en waarschijnlijk uitgeslepen door de
Watervalderbeek. Dit in combinatie met andere factoren o.a. erosie en
dalvorming vanaf het plateau van Schimmert richting Raarslak.
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Deze Boomse klei doet aan de overzijde in het Raarveld de bronnen van
Maagdenbeek ontspringen. Al die bronnen samen vormen de korte
(ongeveer 150 m) maar mooie Maagdenbeek die in de Watervalderbeek
uitmondt op 79 m +NAP. De hoofdbron van de Maagdenbeek ontspringt
op 92 m +NAP aan de rand van een weiland in de helling. Een andere
bron lager in een weiland ontspringt op 87 m +NAP en dient als een
veedrinkplaats ( zie afbeelding links uit 2009, rechts 1986). Dezelfde
drinkplaats ligt in 2009, 1,5 m diep en het water wordt door de koeien via
een pomp omhoog gehaald. Vergelijk de afbeeldingen maar eens, want in
1986 lag er gewoon een betonnen balk voor de bron. Er is de laatste 24
jaar in deze omgeving het een en ander veranderd.
In 1986 was er ook een begroeiing
van bijzondere planten langs het
bronnengebied van de Maagdenbeek: echte koekoeksbloem,
bosbies, scherpe boterbloem, harig
wilgenroosje, koninginnekruid,
valeriaan, lidrus een paardenstaart
en een plekje goudveil waren toen
nog aanwezig. Door intensief
gebruik en bemesting van dit
gebied zijn deze planten anno
2009 verdwenen, vergelijk de
afbeeldingen boven. Het gebied
is in 2009 in bezit gekomen van
het Waterschap Roer en
Overmaas en is geheel
omrasterd. Dit geldt trouwens
ook voor de oevers van de
Watervalderbeek die ook
eigendom zijn van het
Monding Maagdenbeek,
op de voorgrond
Watervalderbeek
7

Waterschap. De populieren in het brongebied verdwijnen uiteindelijk door
natuurlijke ingrepen, omvallen en verrotten. De omgeving van het
brongebied is door deze ingreep voor de toekomst veilig gesteld en
beschermd. We kunnen hier een uniek natuurgebied verwachten met een
bijbehorende planten en dierenwereld. De bovenste afbeelding (links)
geeft de plaats en monding van de Maagdenbeek aan, langs de weg naar
Waterval. Op de rechter afbeelding stroomt de beek vanaf het hellingbosje
links langs een oude Knotschietwilg naar de Watervalderbeek en geeft
daar haar water af. Tot slot, ik weet niet waar de naam Maagdenbeek
vandaan komt, maar de bodem van het hellingbosje naast het brongebied
staat vol met kleine maagdenpalm (Vinca minor)??? De plant is in
Nederland beschermd.
Dit is de derde en laatste aflevering van bijzondere en belangrijke beken
in Ulestraten.
Tekst en foto’s Fred Erkenbosch
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DARTELENDE SCHAAPJES
Vanuit de woonkamer heb ik een mooi uitzicht op akker- en
weilanden waaronder de wei van Angelien Claus waar sedert jaar en
dag ook onze kraai rondzwerft. Deze keer richten we ons op het gras
etende publiek in het weiland, vijf ooien, die vanaf eind
februari/begin maart lammeren. Aan de schapen is niet te zien dat zij
in verwachting zijn. Althans, ik zie het niet. De schapen doen wat zij
altijd doen: de kop naar beneden en maar kleine plukjes gras
lostrekken en naar binnen werken. Echte grasmachientjes. De motor
loopt altijd. Een voorjaarsbeurt bij Enter Force of Frissen in
Valkenburg is echt niet nodig.
Zo rond Maria Lichtmis als in de kranten de eerste lammetjes
gesignaleerd worden, gaan ook wij opletten. En dan komt ongewild de
conference van Wim Sonneveld in onze herinnering en de drukte op
Soestdijk als Hare Majesteit de Koningin zit te wachten op de aanbieding
van het eerste kievitsei. In de wandelgangen van het kasteel wordt dan bij
herhaling fluisterend gevraagd: is’t eitje d’er al? Voor ons is dat wat
eenvoudiger. Vanuit het raam hebben we een goed zicht op het tableau
des moutons (schapen). Je bent voorbereid op hun komst en toch is het
altijd weer een verrassing. Want na dagen speurwerk verslapt je aandacht
en dan is het plots raak. Opeens is er één of zijn er gelijk enkele witte
pluizenbolletjes die nog wat onwennig hun plek zoeken in het grote
weiland. Als zij niet van de moedermelk genieten liggen ze als witte
molletjes tegen elkaar en rusten uit van de eerste loopoefeningen. Een
leerproces van ‘vallen en opstaan’ is er overigens niet bij. Binnen enkele
dagen stuiteren de jonge schaapjes kwiek en vief door het weiland.
Het lammeren heeft dit jaar een bijzonder evenwichtig eindresultaat
opgeleverd. De vijf moederschapen hebben elk twee lammeren gekregen.
Snelle ontwikkeling
De lammetjes maken in de eerste weken een snelle ontwikkeling door. De
moedermelk waarvan ieder moment geprofiteerd kan worden, moet wel
bijzonder veel voedingsstoffen bevatten. In een mum van tijd groeien de
schaapjes van smalle, sprietige diertjes uit tot volle, bijna mollige dieren.
Zij lopen in volle vaart achter elkaar door het weiland, maken sprongen
naar links en rechts en duiken op gezette tijden onder het moederschaap
in en liggen daarna voldaan ergens in het weiland, alleen of in een
groepje. De onbekommerdheid straalt in volle kracht van hen af.
Niet alleen de groei verloopt voorspoedig. Al na enkele weken beginnen
ook de hormoontjes te werken en dat leidt menigmaal tot leuke
confrontaties. Zo dartelen vier lammetjes rond elkaar. ‘Een kringspel’,
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denk ik. Maar opeens valt
het groepje uit elkaar en
staat één jong schaap
tegenover drie anderen. De
eenling maakt een soort
vreugdesprong, kromt het lijf
in de rondte en herhaalt
deze oefening enkele keren
in verschillende richtingen.
De drie andere op een rijtje
naast elkaar staande
lammeren bekijken de
bokkensprongetjes van de
jongeling en denken
schijnbaar: ‘laat die knul
maar springen, wij gaan
verder!’ Een schaapje draait
zich al om waarop het jonge
bokje met een gerichte
aanloop achterop springt.
Wel onschuldig maar de
bedoeling is duidelijk. Even
later is dit onderonsje voorbij
en lopen alle lammeren in
gestrekte draf achter elkaar
door de wei die nu duidelijk
geen stiltegebied meer is.
Daar heeft onze kraai geen boodschap aan. Die heeft andere kopzorgen.
Wat is het geval? In een hoge pinus achter in onze tuin heb ik een
kraaiennest ontdekt. En, inderdaad, twee kraaien duiken af en toe
(letterlijk) het nest in en geven te kennen daar een kraaiengezin te willen
stichten. En ik maar denken: die arme oude, alleenstaande kraai van ons
is gedoemd tot eeuwige eenzaamheid. Hoe dat afloopt hoop ik een
volgende keer te vertellen.
Paul Notten, Moorveld
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VERDWAALD IN HEELBLAADJES
Soms raak ik verdwaald in mijn eigen interesses. Ik ben altijd erg
nieuwsgierig waarom de dingen zijn zoals ze zijn of zoals ze lijken te
zijn of zoals mensen zeggen dat ze zijn. Dit wordt geen filosofisch
verhaal hoor, ik wil alleen maar aangeven dat ik soms gewoon simpel
iets wil opzoeken in de boeken of op internet en dan kom ik toevallig
iets anders interessants tegen en daarna weer iets anders etc. Na
een uur weet ik dan nauwelijks meer wat ik eigenlijk aan het zoeken
was en ik heb dan minstens tien dingen die ik wil uitzoeken in plaats
van die ene vraag waar ik mee begon. En zo raakte ik dus ook
verdwaald in heelblaadjes.
Heelblaadjes
Ik dacht altijd dat deze plant heelblaadje heette maar dat blijkt dus
meervoud te moeten zijn. Waarom weet ik niet, ik heb het niet kunnen
vinden, maar grammaticaal is het enkelvoud: dus ‘heelblaadjes is ….’.
Heelblaadjes dus, is een forse plant uit de composieten familie. De plant
bloeit uitbundig in de hoogzomer en kan tot september vol in bloei staan.
De bloemen zien er uit als kleine zonnebloemetjes en met een zonnetje
erop is het een feestelijk gezicht.
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In Zuid-Limburg is de plant niet zeldzaam maar je loopt er gemakkelijk
aan voorbij als hij niet in bloei staat. De plant zelf is namelijk nogal
gewoontjes. In Brabant, waar ik tegenwoordig woon, is heelblaadjes zeker
geen gewone plant dus toen we tijdens het inventariseren een forse pol
tegen kwamen was dat een verrassing. Thuis wou ik even opzoeken of dit
nou echt uniek was in deze omgeving en dat was dus mijn eerste vraag.
Die vraag kan ik nu beantwoorden: in de omgeving van de Dommel komt
de plant wel vaker voor en daar waren we. Niet uniek dus, maar wel leuk.
De naamgeving bij heelblaadjes zorgde voor nog meer vragen. De
Latijnse naam is Pulicaria dysenterica en Linnaeus zelf heeft de plant
deze naam gegeven. Het eerste deel van de naam betekent zoiets als
vlooienkruid en kan verband houden met het luchtje dat de plant
verspreidt. Een kleiner broertje van heelblaadjes heet ook in het
Nederlands klein vlooienkruid en sterk ruikende planten hadden vroeger
de naam vervelende insecten op afstand te houden. Het tweede deel van
de naam wijst erop dat de plant zou helpen tegen dysenterie, maar de
Ecologische Flora zegt erbij dat over het gebruik van heelblaadjes tegen
dysenterie of tegen ziekten in het algemeen weinig bekend is. En dat is
natuurlijk vreemd bij een plant met zowel in de Nederlandse als in de
Latijnse naam een duidelijk verwijzing naar een geneeskrachtige werking.
Internet leverde dit keer niet zoveel op. Iedereen praat iedereen na dat
‘heelblaadjes vroeger tegen dysenterie werden gebruikt’ zonder dat er de
gebruikelijke verwijzingen staan naar beroemde artsen van vroeger die dit
gebruikt zouden hebben. Nog sterker in het kruiden- en plantenboek uit
1698 ‘Den Nederlandschen Herbarius’ van Stephaan Blankaart worden
meer dan 10 planten aanbevolen tegen dysenterie, maar niet de
heelblaadjes! Heelblaadjes en vlooienkruid kon ik zelfs helemaal niet
vinden bij Stephaan Blankaart. Dat wil niet zeggen dat ze er niet in staan,
want zijn plantennamen wijken soms nogal af. Hij noemt wel heelkruid en
dat is mogelijk dezelfde plant als die wij heelkruid noemen maar zeker
geen heelblaadjes. Ook vlooikruid of psyllium komt voor maar dat is
waarschijnlijk de weegbree soort Plantago psyllium (of een verwante
soort) die ook nu nog onder de naam psyllium of vlozaad te koop is voor
medicinale doelen.
Dysenterie
Dysenterie is een darminfectie. Er blijken twee hoofdsoorten te zijn: één
die door een bacterie wordt veroorzaakt en één door een amoebe. Alle
twee veroorzaken ze heftige diarree en alle twee worden ze overgedragen
door slechte hygiëne waarbij de besmetting via handen, voedsel of
drinken wordt overgebracht op andere patiënten. De bacteriële vorm is de
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meest gevaarlijke en werd vroeger ‘rode loop’ genoemd omdat er bloed
mee kwam met de ontlasting.
Dysenterie kwam al ruim voor onze jaartelling voor en de epidemieën
werden vaak veroorzaakt door rondtrekkende legers die een nog
slechtere hygiëne hadden dan de lokale bevolking. Als je er over leest lijkt
het wel alsof in de Middeleeuwen de verliezer van de oorlog degene was
die het eerst een besmettelijke ziekte opliep. En dysenterie scoorde
daarbij hoog. Toch lijkt het dat de bevolking in onze omgeving pas na
1650 echt kennis maakte met ‘rode loop’. Of men zag de ziekte toen pas
als een echt probleem, ik weet het niet. Heel vreemd is dat in diezelfde tijd
de pest hier verdween. Eeuwenlang waren er zo om de twintig, dertig jaar
grote of kleine pestepidemieën. Ook vaak ‘gestart’ door rondtrekkende
legers. Maar na ca 1660 is dat plotseling afgelopen en komt er dysenterie
voor in de plaats. Maar waarom en hoe?
Linnaeus
Vanuit onze huidige medische
kennis lijkt het uiterst onwaarschijnlijk dat heelblaadjes iets
deden tegen dysenterie. En als ik
na een middagje internet een
conclusie mag trekken: het lijkt me
ook onwaarschijnlijk dat
heelblaadjes gebruikt werden
tegen deze ziekte. Maar dan moet
Linnaeus zich dus vergist hebben.
Linnaeus was een groot geleerde
en een domme fout verwacht ik
dus niet van hem. Iets of iemand
moet hem op het verkeerde been
hebben gezet. Misschien was dat
de Russische generaal Keit.
Internet levert soms meer vragen
dan antwoorden maar je vindt altijd
wel iets. Generaal Keit zou
Linnaeus hebben gemeld dat toen
hij optrok tegen de Perzen, zijn
troepen ‘rode loop’ kregen en dat
heelblaadjes en hele goede
uitwerking hadden. En daarom
noemde Linnaeus deze plant naar
dysenterie!
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Maar had generaal Keit wel gelijk? Nogmaals medisch gezien lijkt het
onwaarschijnlijk maar er zal wel iets gebeurd zijn. Maar wat? Misschien
dat het toeval mij heeft geholpen. Ik vond een Belgische publicatie uit
1980 waarin sprake is van drie soorten dysenterie: de derde zou dan
veroorzaakt worden door de bacterie rickettsia en overgedragen worden
door luizen, vlooien en mijten. Maar dat klopt niet. Er bestaat wel een
ziekte die aan deze beschrijving voldoet en dat is vlektyfus. Deze wordt
veroorzaakt door rickettsia en overgedragen door de kleerluis die een
grote voorkeur heeft voor constant gedragen kleding zoals bij soldaten op
campagne! Vlektyfus was vroeger vaak dodelijk maar veroorzaakt geen
diarree, dit in tegenstelling tot tyfus, ook zeer gevaarlijk en wel diarree
maar weer een andere bacterie en niet door insecten overgedragen.
Terug naar de heelblaadjes
Ik probeer het helder te verwoorden, maar ik neem aan dat mijn
verwarring in ieder geval begrijpelijk is. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen
maar het zou me niet verbazen als generaal Keit niet over dysenterie
heeft gesproken maar over vlektyfus. Als er rond deze ziektes in 1980 nog
verwarring kon ontstaan, moet dat zeker een probleem zijn geweest rond
1750.
Helpt heelblaadjes dan tegen vlektyfus? Het antwoord is zeer verrassend:
dat zou wel eens kunnen. Niet tegen de ziekte zelf, maar misschien wel
tegen de kleerluis die ziekte overdraagt! Misschien is de naam
vlooienkruid toch niet zo slecht. Het eerste insecticide dat ooit op de markt
kwam en nog steeds op de markt is, is niet synthetisch maar plantaardig
en heet pyrethrine of pyrethrum. Het wordt gewonnen uit oliekliertjes op
de vruchtjes van de plant Chrysanthemum cinerariaefolium ook wel
Tanacetum cinerariaefolium genoemd. Een Nederlandse naam heb ik er
niet voor gevonden (wel nog een aantal Latijnse namen, leve de
verwarring) maar het is een composiet en de bloem lijkt sprekend op onze
margriet, het blad meer op kamille. Deze mediterrane plant komt uit de
Balkan en is nauw aan verwant aan heelblaadjes en het is dus helemaal
niet onwaarschijnlijk dat heelblaadjes ook pyrethrine bevat en dus de
kleerluis kan bestrijden en dus vlektyfus voorkomt! En dus de vlooien uit
het bed kan houden.
Laatste verrassing: nog nauwer verwant met de pyrethrine leverancier is
onze inheemse plant Tanacetum vulgare, ook bekend als
boerenwormkruid. Ik heb (nog) niet opgezocht wat de boeren daar
vroeger mee deden, maar de plant zou best effect kunnen hebben tegen
insecten en dergelijke.
Jan van Dingenen
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Het is u vast wel eens opgevallen, misschien heeft u er zelfs al eens bij
“stil gestaan”; wegkruisen en kapellen, je komt ze nogal eens tegen in het
Zuid-Limburgse. Met name in het voorjaar als ze omgeven worden door
het prille groen en de fraaie bloesems in het Limburgse landschap, zijn ze
zeer aansprekend. Zo ook in de laatste weekenden van april; een heerlijk
lentezonnetje nodigde uit om de wandelschoenen aan- en het heuvelland
in- te trekken. De hoogstamboomgaarden staan rond deze tijd in volle
bloei, puur genieten dus. Alles komt nu weer tot leven; vogels flirten en
maken elkaar het hof, lammetjes dartelen in de “hoeswei” en de eerste
vlinders fladderen er lustig op los. Ook de hommelkoningin heeft
inmiddels een geschikt holletje gevonden. Al wandelend kom je dit alles
tegen in het schitterende Limburgs landschap dat nog rijkelijk bezaaid is
met tal van culturele en historische landschapselementen. Effe oetrùste
op ‘t bènkske onger dé lindeboum, pal nève ‘t bènkske sjteit ein sjitterend
veldkruus.
Veldkruisen, kapellen en andere
uitingen van vroomheid die samen
met de andere culturele en
historische landschapselementen
als hoogstamboomgaarden,
heggen, houtwallen, poelen en
natuurlijk de heuvels en dalen,
Zuid-Limburg tot een zeer
aantrekkelijke omgeving maken om
te wonen, te werken en te
recreëren.
Het best geniet je indien je al
wandelend of fietsend het ZuidLimburgse heuvelland “doorkruist”.
Toegegeven, dat fietsen soms wat
meer van je sportieve vermogens
vergt. Wellicht daarom ook dat juist
een stel fervent “wandelaars” het
plan heeft opgevat om deze
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kleinoden voor het voetlicht te brengen. Natuurlijk is dit niet nieuw. Er zijn
in het verleden al verschillende boekjes verschenen, die een deel van de
kruisen beschrijven. Nee, deze liefhebbers maken gebruik van een van de
“zegeningen” van deze tijd: het internet.
Een nieuwe website www.veldkruus.nl waarop nu reeds meer dan 1300
kruisen, kapellen en andere religieuze objecten te bewonderen zijn, is de
basis. Doelstelling is om op termijn al deze uitingen van vroomheid
beneden de lijn Sittard - Urmond te fotograferen, in kaart te brengen en
van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien. Daarnaast, zeker
niet onbelangrijk, biedt de website de mogelijkheid om zogenaamde
“Kruistochten” te lopen (later wellicht ook fietstochten). Dit zijn
wandelingen langs de genoemde kruisen, kapellen, beelden, Lourdesgrotten, kruiswegen, etc.
U kunt hiervoor ’n kaartje met foto’s en tekst vanaf uw pc afdrukken en
deze gebruiken om naar behoefte een korte of langere “kruistocht” langs
de Zuid-Limburgse kleinoden te maken.
Op dit moment zijn er al zo’n 30-tal “kruistochten” beschikbaar. Uiteraard
is nog niet in iedere gemeente of dorp een wandeling voorhanden; dit zal
mettertijd groeien. Hetzelfde geldt ook voor het “vastleggen” van alle
objecten, op termijn zullen alle kernen en gehuchten aan de beurt komen.
Keulen en Aken zijn immers ook niet op 1 dag gebouwd!
Kaartje

Zoals gezegd op kruispunten van wegen, tegen een boomstam,
boerderij of vakwerkhuis kun je ze vinden. Van allerlei materialen
gemaakt, vaak voorzien van prachtige of ontroerende teksten. En achter
ieder kruis, kapel of beeldje, hoe klein ook, zit een verhaal; het is nooit
"zomaar" opgehangen of neergezet.
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Het zijn die "verhalen", hoe kort ze soms ook zijn, die wij graag
vernemen om aan deze foto's toe te voegen. Deze historische feiten zijn
vaak bij nog slechts enkele mensen bekend. Wij willen deze feiten en
beelden graag delen met anderen. Want alleen door mensen te
interesseren voor dit fraaie culturele erfgoed, kunnen we bewerkstelligen
dat deze kleinoden in het Zuid-Limburgse landschap niet verloren gaan.
Kent u zo'n verhaal of de feiten achter een kruis, kapel of beeld, weet u
wanneer en door wie 't gemaakt en geplaatst is, wie het onderhoudt: wij
vernemen dat graag van u. Reageer rechtstreeks op de homepage of
neem contact op met de fotograaf via het mailadres op één van de
detailpagina's
Alvast bedankt en veel plezier met een virtuele tocht langs kruisen
en kapellen of tijdens het lopen van een der Kruistochten!
www.veldkruus.nl zet ‘m bij uw favorieten!
Wist u trouwens dat: Ulestraten meer dan 35 kruizen, beelden en kapellen
rijk is? En de “Kruistocht” vanuit Ulestraten via Waterval u alleen al langs
27 van deze objecten leidt?

Jean Slijpen
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EEN VLEUGJE HISTORIE
In de Geulbode bekijk ik met veel plezier de foto’s uit het verleden.
Bij degenen die de tijd van het kiekje hebben meegemaakt, roept zo’n
foto altijd weer mooie herinneringen op. Zeker als de inzender van de
foto in staat is een korte toelichting te geven. Maar dat is helaas
meestal niet het geval. De ‘kiekjeshoek’ zou wellicht een mooi
samenwerkingsproject met de heemkundevereniging Meerssen
kunnen opleveren!

In mijn reactie blijf ik niet helemaal met lege handen en wil ik graag nog
even terugkomen op de Geulbode van 10 februari dit jaar. In die editie
staat een foto, gemaakt op 5 maart 1947 van de watersnood aan de
Stationsstraat in Meerssen. Door het water rijdt een vrachtwagen met
daarop een aantal personen uit Meerssen. Bij de foto geen toelichtend
verhaal waar al dat water in de Stationsstraat vandaan komt. Daarom bij
deze alsnog de toelichting.
De winter van 1947 duurde vrijwel de hele maand februari van dat jaar.
Behalve stevige en langdurige vorst was er in die winter ook veel sneeuw
gevallen. De winter duurde de hele maand uit met, begin maart,
plotselinge dooi. Is er op de ene dag nog matige vorst van tegen de tien
graden, in de daaropvolgende nacht wordt de kou door een stevige
depressie weggezwiept en stijgt de temperatuur gelijk tot 8 à 9 graden
boven nul. Vanuit Moorveld gaan we op de dag van de dooi-inval te voet
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over het vliegveld (wat toen nog net mogelijk was) naar de school in
Ulestraten. We hadden natuurlijk al lang begrepen dat de vorst voorbij
was maar dat de dooi gepaard gaat met een massaal smelten van de
sneeuw bemerkten we pas bij de Beekerweg in Ulestraten. De weg is
veranderd in een smalle, snel vliedende bergstroom. Gelukkig is er hulp in
de persoon van havenmeester Stibbe die met zijn jeep toevallig op
hetzelfde moment daar verschijnt. Met zijn jeep worden we naar de
andere kant van de weg gereden en kunnen we verder richting school.
Maar aangekomen bij de St. Catharinastraat in Ulestraten waar destijds
de school lag, krijgen we daar hetzelfde obstakel. Ook de Catharinastraat
is volledig overspoeld door water, weliswaar minder kolkend dan de
Beekerweg, maar even onbegaanbaar.
Inmiddels is ons wel duidelijk geworden dat er die dag geen school zal
zijn. Dus ben ik met mijn vader nog verder op verkenning gegaan. In
Meerssen in de Humcoverstraat staan de mensen op stoepen of in de
voordeur als die tenminste hoog genoeg is om naar de brede waterstroom
te kijken. Dezelfde brede waterstroom die enkele honderden meters
verder de foto heeft opgeleverd, ingezonden door H. Rekko.
En daarmee is het geheim van het
hoge water in de Stationsstraat in
Meerssen (en de waterkracht vanuit
Ulestraten) voldoende uit de doeken
gedaan.

Paul Notten, Moorveld.
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NATUURWEETJES
Bonte Vliegenvanger

Foto: Palombian, Heverlee
"Ik ben de bonte vliegenvanger en woon in loof- en gemengde bossen, in
oude parken en in grote tuinen. In de winter wonen we in tropisch Afrika.
De laatste jaren komen we te laat terug in Nederland. Door het warme
voorjaar zijn de rupsen die we aan onze jongen voeren al weer
verdwenen waardoor minder jongen groot worden." De opwarming van de
aarde gaat niet ongemerkt aan de Nederlandse natuur voorbij. Waarom
kunnen die vliegenvangers niet gewoon nog eerder gaan broeden als het
warmer wordt? Dit komt waarschijnlijk doordat bonte vliegenvangers in
Afrika niet merken dat het voorjaar in hun Europese broedgebieden al zo
vroeg begint. Ze moeten hiervoor niet alleen op ruim 4500 kilometer
afstand kunnen voorspellen wanneer het voorjaar begint, maar ze moeten
dit ook nog een maand vooruit kunnen doen. Zoveel tijd kost het namelijk
om vanuit Afrika hier naartoe te vliegen.
Liftende vlinders
Britse biologen hebben een bijzondere manier ontdekt om vlinders een
handje te helpen in hun strijd tegen klimaatverandering. Ze geven de
insecten een lift met de auto. De methode blijkt succesvol, melden de
onderzoekers in Conservation Letters. Door de opwarming van de aarde
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moeten vlinders naar meer koele, noordelijk gelegen streken migreren. Ze
vliegen helaas niet snel genoeg om de opwarming voor te blijven. Het
dambordje en geelsprietdikkopje kregen een succesvolle lift en vestigden
zich respectievelijk 65 en 35 kilometer noordelijker.

In Groot-Brittanië zouden vlinders elk jaar 4,5 kilometer naar het noorden
moeten vliegen om op temperatuur te blijven. Voor de meeste soorten
geldt dat ze maximaal 1 kilometer per jaar halen.
Bron: Mens & Natuur; foto Wikimedia Commons
Pas op ik kom eraan!

Foto: Mechelen.be
"Ik ben de eikenprocessierups en woon met mijn broertjes en zusjes in
een zelf gesponnen nest op eikenbomen. Op mijn rug heb ik
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zeshonderdduizend brandharen. Vroeger vonden we Nederland te koud
maar elk jaar kunnen we weer een stukje noordelijker in Nederland gaan
wonen doordat het steeds warmer wordt." De opwarming van de aarde
gaat niet ongemerkt aan de Nederlandse natuur voorbij. De
Natuurkalender, Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) en IVN
laten de gevolgen van klimaatverandering zien in de HIER-campagne
‘Nieuwe buren in de natuur’.
De eikenprocessierups De
eikenprocessierups is de larve van
Thaumetopoea processionea, een
nachtvlinder. Deze vlinder legt zijn
eitjes in de toppen van eikenbomen.
Wanneer deze bomen rond eind april
in blad komen, komen de eitjes uit.
De rupsen gaan ’s nachts vanuit de
nesten in een grote groep, achter
elkaar aan, op zoek naar voedsel: de
zogenaamde "processies". Overdag
zitten de rupsen bij elkaar in een
spinsel tegen de stam of dikkere
takken, waar ze later ook verpoppen.
Deze "nesten" bestaan uit een dicht
spinsel van vervellinghuidjes met
brandharen en uitwerpselen. De
rupsen hebben lange, witte haren,
maar voordat ze de beruchte
brandharen krijgen, vervellen ze
eerst een aantal malen. De
brandharen zijn 0,1-0,2 mm lang en
laten gemakkelijk los, waarna ze door
de wind worden verspreid. Vanaf half
mei zijn de rupsen zover gegroeid dat
ze brandharen hebben. De rupsen
verpoppen begin juli tot een
onopvallende nachtvlinder. De
vrouwtjes hiervan zetten begin
september hun eitjes weer af.
Samenstelling; Jean Slijpen
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SPOTVOGEL
De koekoeken, gierzwaluwen, bosrietzangers, tuinfluiters en
karekieten zijn thuis. Als je Nederland thuis noemt. Het grootste deel
van het jaar zijn ze niet thuis maar in Afrika of onderweg. Ook een
nachtegaal heb ik gehoord. Zomertortels keren ook terug maar die
heb ik nog niet gezien of gehoord.
Die voorheen algemene erfvogels zijn zeldzaam geworden.
Het wachten is op de notoire laatkomers als de spotvogel en de
wielewaal. De laatste is zo zeldzaam geworden dat ik hem toch niet
hoor. Maar spotvogels hoor ik elk jaar nog. Altijd een feestelijk
wederhoren.
Ik was vorig jaar op Texel. Bij een boerderij scheerden boerenzwaluwen
langs, tsjilpten huismussen en zong een putter in een dode boom.
De boer geneerde zich voor die dode boom. Hij zei: ”Die laat ik staan, dat
vinden de vogels leuk”. Ik had hem op de schouders willen nemen, maar
hield me in. Putters zijn erfvogels geworden. Op Texel zijn spotvogels ook
erfvogels geworden. “Elk erf heeft zijn spotvogel”, zei de boer.
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Verstopt in een dichte hoge kruin op het Texelse erf riep een scholekster:
“tepiet!”. Verstopt een scholekster zich in een boomkruin? Nee, deze
scholekster verried zich door het neuzige ”dzjing, dzjing”, waarmee hij zijn
tepiets afwisselde.
Een spotvogel! Spotvogels doen de zang van anderen na. Waarom dat
spot genoemd wordt? Imitatie kan ook bewondering betekenen.
Spotvogels zijn erg goed in geluiden nabootsen. Maar ze verraden zich
altijd met de spotvogel-dzjing: “tepiet dzjing, tepiet dzjing.
Spotvogels verstoppen zich in boomkruinen, waar je ze nauwelijks te zien
krijgt, en als je ze eindelijk ziet, hippen ze gauw omhoog of naar achter,
uit het zicht in ieder geval. Knap werk van de fotograaf dus. Je ziet het
vaker dat juist de meest schuwe en verborgen zangvogels het hoogste of
langste woord voeren. Spotvogel, wielewaal en nachtegaal; je hoort ze
wel maar ziet ze niet.
De nachtegaal is ook nog eens opvallend bruin. De spotvogel is geel,
maar het is een geel dat tussen boombladeren niet afsteekt.
Elk jaar zingt er een achter ons
huisje op Schiermonnikoog. Die
broedt daar ergens. Bij ons huis
in Groningen hoor ik eind mei of
begin juni wel eens een
spotvogel, maar ze blijven hier
niet. Nog niet, misschien. Het
gaat niet zo goed met de
spotvogels. Ik zou zo graag eens
horen zingen onder het open
raam als ik 's morgens wakker
word. En dan ieder jaar een
weddenschap afsluiten welke
soort hij deze keer nadoet.
Koos Dijksterhuis
Uit dagblad “Trouw” op 1 mei
2010
Illustraties Wikipedia
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NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID!
Constateert u overlast, vernielingen, illegaal gestort afval, verontreiniging,
illegaal stoken of andere verstoringen van milieu of aantasting van flora en
fauna, meld dit dan bij de gemeente via het algemene mailadres van de
gemeente Meerssen:
- info@meerssen.nl
- of telefonisch 043 3661661
- of bel een van de telefoonnummers achter in dit blad.
Het is belangrijk dat al deze zaken gemeld worden; het gebeurt te vaak
dat mensen denken: dat zal al wel iemand anders hebben doorgegeven
en dan gebeurt er niks. Bij melding wordt de klacht/ melding altijd
geregistreerd en worden er noodzakelijke acties zoals opruimen,
verbaliserende en/of preventieve maatregelen getroffen.
Melden dus! Dit kan overigens ook anoniem.
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JEUGDGROEP ZOEKT NAAR SPOREN VAN ZOOGDIEREN
Zaterdag, 8 mei 2010 was de IVN-jeugdgroep Meerssen-Ulestraten te
gast in Ulestraten. Het thema van de dag was "Zoogdieren" en meer
bepaald de das. Vanwege de mei-vakantie moest een aantal kinderen
verstek laten gaan, maar desondanks was de opkomst toch nog
redelijk.

Onder deskundige leiding van Wim Ghijsen en Fred Erkenbosch kregen
de kinderen eerst in ons verenigingslokaal informatie over het ontstaan en
de ontwikkeling van de diverse
levensvormen op aarde en met
name over de zoogdieren.
Leergierig als de kinderen altijd
zijn, moesten de inleiders de
nodige vragen proberen te
beantwoorden, wat hun uiteraard
wel toevertrouwd was. Na de
inleiding werd de gebruikelijke
consumptie genuttigd en hierna
ging de groep op pad richting het
bos. Gekozen was voor het
hellingbos, gelegen ten noorden
van de weg van Klein Berghem
26

naar Waterval. Volgens ons heet dat de Kloosterberg, ook wel aangeduid
als het voormalige stort. Dit gebied is een heus dassenparadijs, want het
aantal burchten is er talrijk. Wim en Fred hadden dus nog al het nodige uit
te leggen omtrent de bouw van de burchten, de (krab)sporen, de wissels
e.d. van de dassen.
Hier bleef het echter niet bij. De kinderen zochten en vonden natuurlijk
van alles en niet alleen van dieren, zoals schedels, beenderen en
(pels)haren, maar ook van allerlei planten, struiken en bomen, die in dit
bosgebied voorkomen. En passant kon ook nog uitleg worden gegeven
over de aldaar aangelegde waterbuffers. Er kan worden teruggeblikt op
een interessante en leerzame activiteit voor de jeugd. Met dank aan Wim
en Fred.
Graag willen wij u lezers/IVN leden er nog eens op wijzen dat kinderen
vanaf 7 jaar tot de jeugdgroep kunnen worden toegelaten. Wij doen dit
omdat telkens opnieuw blijkt dat de activiteiten, die maandelijks voor de
jeugd georganiseerd worden, als zeer boeiend en leerzaam ervaren
worden. De kosten hiervoor bedragen slechts € 5,-- per jaar.
Namens de IVN-jeugdgroep,
Marie-José Steijns en Wil Dohmen.
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Het gaat niet zo best met de tuinvogels, merel, koolmees en Turkse tortel.
Gelukkig doen veel mensen hun best om de tuin zo vogelvriendelijk
mogelijk te maken. Dan bedoelen we zo veilig mogelijk en met een rijk
voedselaanbod. Dat bereiken we door voldoende struiken te plaatsen,
zodat vogels zich daarin kunnen verschuilen alsook bescherming tegen
barre weersomstandigheden kunnen vinden. Besdragende struiken en
bomen leveren een rijke variatie aan voedsel.
Wil je meer tips: kijk dan op www.vogelsinmijntuin.nl. Dat is een site van
Vogelbescherming Nederland met onderwerpen als tuinaanplant,
nestkasten, tuinvogels, vogelvoedering, etc.
De Verenigde Naties hebben het jaar 2010 uitgeroepen tot Jaar van de
Biodiversiteit. Twintig jaar geleden schreef ik al een artikel over het feit,
dat mensen soms zeggen: er komen steeds meer vogels bij. Ik zei toen:
“Ja, kraaien, eksters, aalscholvers, maar het aantal soorten vogels neemt
schrikbarend af.” Dat is nu nog gaande.
Daarom is er in Nederland een Coalitie Biodiversiteit gevormd, waarin
natuurorganisaties, bedrijven en overheden zijn vertegenwoordigd. Men
onderneemt activiteiten om de diversiteit te stimuleren, o.a. door
stadsvogelprojecten te promoten.
In Ulestraten is weer de kerkuil gesignaleerd
en wel door Dhr. Ger Gielkens. Dat gebeurde op
zondag 11 april en maandag 12 april j.l. in de buurt
van de Kleinberghemmerweg. Hij (Ger) kon het geluid
determineren via vergelijking op internet. Het zou ons
niks verbazen als het om een mannetjesexemplaar
ging, die zich voelde aangetrokken tot een
wijfjesexemplaar kerkuil van een valkenier daar in de
buurt.
Leuk zo’n melding, toch?
In een vorige aflevering van D’n Haamsjeut schreef ik
over “Beleef de Lente”, een voorjaarscampagne, waar men kon
meekijken in een aantal vogelnestkasten van de torenvalk, de steenuil, de
kerkuil, de ooievaar, de boomklever, de koolmees en de boerenzwaluw.
Het is een waar succes geworden. Maar liefst 500.000 bezoekers
zochten de site www.beleefdelente.nl op. De site blijft nog open tot 1 juli.
We zeggen het vaker: stadsmensen zijn van een ander slag dan
plattelandsmensen. De stadsmensen noem de plattelandsmensen
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‘boeren’. En de stadsmensen worden door de boeren als vrijgevochten
betiteld. Of het waar is ?????? Stadsmerels en bosmerels verschillen
wel van elkaar. Dat heeft gedragspsycholoog Erwin Ripmeester
(Universiteit van Leiden) uitgezocht. Hij concludeerde dat stadse merels
hoger zingen dan bosmerels met de bedoeling om het territorium beter te
kunnen verdedigen in het stadse lawaai. Hij heeft in een proefschrift ook
verslag gedaan van zijn onderzoek naar andere verschillen. Zo blijkt uit
het onderzoek, dat stadse merels zwaarder zijn, soms een kortere snavel
hebben en kortere poten. Ook het DNA-materiaal bleek verschillend te
zijn. Blijkbaar vermengen de vogels minder van genetische kenmerken.
Ze blijven meer bij hun eigen soort.
Hebben stadsmensen en dorpsmensen dat ook?

Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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HOE GOED KENT U UW EIGEN OMGEVING?
De oplossing van de vorige opgave was het betonnen paaltje nr. 10 langs
de Bamfordweg. Het vliegveld was tijdens de oorlog in 1944 een soort
steunvliegveld van de geallieerden en vanaf maart 1945 was het vliegveld
operationeel. De fundering van dit vliegveld werd gemaakt van het puin
van het gebombardeerde Geleen. Om het vliegveld waren betonnen
paaltjes (grenspaaltjes?) te zien met een tekst o.a aan de Bamfordweg
M.v.O (Ministerie van Oorlog) met een nr. in dit geval 10.Tot eind jaren
negentig waren aan de Bamfordweg nog 4 paaltjes aanwezig nr. 8-9-1011. Op nr.10 na zijn ze allen verdwenen????
Nu de volgende opgave. Waar is dit gemeentewapen te zien?

Fred Erkenbosch
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DE HAZELWORM
2 Mei, een regenachtige zondag waarop in de namiddag een waterig
zonnetje te voorschijn kwam; reden om toch maar op pad te gaan
voor een korte wandeling nabij het Savelsbos. Fris ontluikend groen,
prachtige voorjaarsbloeiers, fraaie hoogstamboomgaarden, goed
geluimde vogels en een stekend voorjaarszonnetje zijn de
ingrediënten voor een rustgevende wandeling. Na diverse
vogelwaarnemingen en een drietal reeën die langs de bosrand van
het malse gras genoten, hoor ik een verbaasd “kiek dao!” voor me.
Een volwassen hazelworm, van zo’n 40 cm, lag midden op het
graspad te zonnen in het vochtige gras: een niet alledaagse
waarneming. Dit zijn natuurbelevingen die zo’n voorjaarswandeling
bijzonder maken; en een reden om deze soort eens voor het voetlicht
te brengen:
De hazelworm

De hazelworm (Anguis fragilis) is een pootloze hagedis uit de familie
hazelwormen (Anguidae). De hazelworm heeft een bruine kleur, wordt
ongeveer 45 centimeter lang en heeft een rolrond lichaam zonder poten.
De hagedis is een van de meest verbreide en algemeenste reptielen van
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Europa en komt onder andere voor in Nederland en België. Het is een
bodembewoner die zich meestal verstopt en daardoor weinig te zien is.
Door het pootloze lichaam en de gewoonte vaak de tong uit te steken
wordt de onschuldige hazelworm vaak aangezien voor een slang.
Kenmerken
De hazelworm wordt ongeveer 35 tot 45 centimeter lang, soms wordt een
lengte van 50 cm bereikt. Meer dan de helft tot twee derde van het
lichaam bestaat uit de relatief lange staart. De grens tussen het lichaam
en de staart is aan de bovenzijde moeilijk te zien maar is aan de
onderzijde juist makkelijk te bepalen aan de hand van de positie van de
cloacale opening. De staartpunt van de hazelworm is opvallend stomp.
In tegenstelling tot veel hagedissen is de kop nauwelijks te onderscheiden
van het lichaam. De ogen zijn relatief klein en vallen duidelijk op doordat
ze een geelrode tot dieprode kleur hebben, de bek is duidelijk
hagedisachtig. De hazelworm gebruikt de tong om geuren op te pikken die
vervolgens worden uitgelezen door het orgaan van Jacobson een orgaan
in het gehemelte van de bek. Dit zogenaamde tongelen doet denken aan
slangen.
De hazelworm heeft relatief grote en lange tanden die echter moeilijk te
zien zijn bij een levend exemplaar. Het gebit is gericht op het eten van
slakken en wormen.
De hazelworm heeft meestal een bruine kleur die vergelijkbaar is met de
schil van de hazelnoot. Het belangrijkste verschil tussen mannetjes en
vrouwtjes zijn de donkere flankstrepen van de vrouwtjes, die bij mannetjes
ontbreken. Daarnaast hebben de mannetjes een bredere en grotere kop.
Mannetjes zijn ook variabeler van kleur en kunnen roodbruin, koperbruin
of grijs van kleur zijn.
De juvenielen hebben een afwijkende kleur, maar zijn verder
miniatuurversies van de volwassenen, ze zijn ongeveer 7 tot 10
centimeter lang en doen denken aan een regenworm. Ze groeien echter
snel en zijn na twee jaar al meer dan 20 centimeter lang. Juveniele dieren
zijn helder geelbruin tot zilverachtig gekleurd en hebben een donkere vlek
achter de kop die in een donkere dorsale streep doorloopt tot de
staartpunt.
Omdat de hazelworm op een slang lijkt, worden hazelwormen met zekere
regelmaat dood getrapt door mensen die vrezen met een gevaarlijke
slang te maken te hebben. Toch zijn er enkele kenmerken die ook vanaf
een veilige afstand laten zien dat het om een onschuldige hagedis gaat.
Het belangrijkste verschil is de bek die geen opening aan de voorzijde
heeft, slangen kunnen hierdoor met een gesloten bek hun tong uitsteken.
De hazelworm echter moet steeds zijn bek openen wat duidelijk te zien is.
Een ander verschil met slangen is de aanwezigheid van oogleden, die bij
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slangen altijd ontbreken. De kop van slangen is daarnaast vaak
driehoekig van vorm en duidelijk afgesnoerd van het lichaam, in
tegenstelling tot de hazelworm. Slangen zijn daarnaast veel leniger dan
de hazelworm, zeker de West-Europese soorten.
De hazelworm is eierlevendbarend en zet geen eieren af maar draagt de
embryo's met zich mee tot de jongen volledig zijn ontwikkeld. Hierdoor is
de hagedis minder afhankelijk van zonnewarmte wat betreft de
embryonale ontwikkeling wat een groot voordeel is ten opzichte van veel
andere reptielen. De hazelworm kan zich hierdoor ook handhaven in
hooggelegen gebieden zoals berggebieden. In Oostenrijk is de hagedis
zelfs aangetroffen op een hoogte van 2400 meter.
De habitat bestaat uit vochtige, begroeide omgevingen met een
strooisellaag waarin het dier in kan schuilen en jagen. De hazelworm is
voornamelijk te vinden in bossen op open plekken, bosranden en
houtwallen. Ook in door de mens aangepaste omgevingen kan de
hazelworm zich handhaven, zoals houtwallen, kalkgraslanden,
(spoor)wegbermen, kerkhoven en zelfs in tuinen, parken en volkstuintjes
kan de hagedis worden aangetroffen.
Levenswijze
De hazelworm is een overwegend schemeractieve soort die maar zelden
overdag wordt aangetroffen, soms wordt een zonnebad genomen maar
nooit in de felle zon. Tijdens het nemen van een zonnebad schuilt de
hazelworm vaak tussen de bladeren en is zo moeilijk te zien. Overdag
verstopt de hagedis zich onder stenen, tussen de bladeren of in holle
boomstronken. Vaak worden deze door de zon beschenen zodat de
schuilplaats relatief warm is. Alleen na regenval op warme dagen kan de
hazelworm overdag worden gevonden, omdat zijn favoriete prooien,
slakken en wormen, dan massaal tevoorschijn komen.
De hazelworm trekt zich aan het eind van de zomer terug in een
winterkwartier voor de winterslaap.
Voortplanting en ontwikkeling
De voortplantingstijd van de hazelworm begint in de lente, als de dieren
zijn ontwaakt uit hun winterslaap. De mannetjes verlaten het
winterkwartier rond maart, iets eerder dan de juvenielen en de vrouwtjes
die rond april tevoorschijn komen. De mannetjes kunnen dan agressief
tegenover elkaar zijn en proberen concurrenten met de bek te pakken en
weg te slingeren. Oudere mannetjes dragen vaak de littekens van
dergelijke confrontaties.
In tegenstelling tot de mannetjes zijn de vrouwtjes niet ieder jaar
betrokken bij de voortplanting en ze worden dus niet ieder jaar zwanger.
Dit heeft onder andere met de weersomstandigheden te maken. In
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Nederland wordt slechts 30 procent van de vrouwtjes zwanger in droge
jaren, maar in natte jaren kan dit oplopen tot 90%.
Als een koppeltje elkaar gevonden heeft vindt de paring plaats, waarbij
het mannetje zoals alle hagedissen gebruik maakt van zijn hemipenis. Dit
is een gevorkte penis, omdat de staart in de weg zit bij de paring kan het
mannetje zowel links als rechts contact maken. Bij de paring ankert het
mannetje zich aan het vrouwtje door haar in de kop of nek te bijten en zich
om haar lichaam te wikkelen. De paring kan tot 10 uur duren voor de
copulatie plaatsvindt. Een vrouwtje paart met meerdere mannetjes
gedurende de paartijd, maar haar eitjes worden pas rond juni bevrucht.
Om de ontwikkeling van de embryo's te bespoedigen neemt een zwanger
vrouwtje soms een zonnebad.
De hazelworm is eierlevendbarend. De eitjes ontwikkelen zich volledig in
het lichaam van de moeder en de jongen komen levend ter wereld,
meestal rond juli en augustus. De dracht van de hazelworm duurt
ongeveer drie maanden. Per worp komen zo'n 3 tot 26 jongen ter wereld,
gemiddeld 8. Ze bevinden zich bij de geboorte nog wel in een dun vliesje,
maar komen direct uit.

Foto: Wikipedia
Dit is een aanpassing op het relatief koele klimaat waarin de hazelworm
leeft; het is in delen van het verspreidingsgebied te koud om eitjes op de
bodem af te zetten, ook de levendbarende hagedis kent een dergelijke
strategie. Ook bij deze hagedis is slechts sprake van een dun vliesje
waarin de jongen ter wereld komen wat ze direct na de geboorte verlaten.
De hazelworm echter lijkt zich verder te hebben ontwikkeld dan zijn van
poten voorziene verwant omdat het vliesje tienmaal dunner is. Sommige
zuidelijke populaties van de levendbarende hagedis zijn ook nog
eierleggend.
Het duurt ongeveer 3 tot 4 jaar voor een mannetje volwassen is, bij de
vrouwtjes duurt dit iets langer; 4 tot 5 jaar. Na ongeveer 6 tot 8 jaar is de
hazelworm uitgegroeid maar blijft zijn hele leven vervellen. De hazelworm
kan relatief oud worden, de meeste exemplaren bereiken zo'n 10 tot 12
jaar in het wild.
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Voedsel
De hazelworm is carnivoor en eet voornamelijk kleine ongewervelden. In
tegenstelling tot de meeste hagedissen wordt niet snel toegehapt maar de
prooi wordt eerst nauwkeurig onderzocht en geproefd door veelvuldig de
tong uit te steken.
De hazelworm vangt meestal wat langzamere prooien als (naakt)slakken,
regenwormen, spinnen en insecten en de larven. Ook huisjesslakken
worden gegeten, deze worden dan eerst uit hun huisje getrokken. Het
gebit van de hazelworm is aangepast op zachte prooien; de tanden zijn
scherp en naar achteren gekromd zodat gladde, slijmerige prooien stevig
worden verankerd. Vanwege het dieet dat voor een aanzienlijk deel uit
slakken bestaat wordt de hazelworm gezien als een nuttig dier in tuinen.
Vijanden en verdediging
De belangrijkste vijand van de hazelworm is de mens, aangezien veel
mensen bang zijn voor alle slangachtige dieren worden vele exemplaren
onterecht doodgemaakt. De hazelworm is echter volkomen onschuldig en
bovendien een nuttige soort vanwege de vele slakken die worden
gegeten. Natuurlijke vijanden van de hazelworm zijn voornamelijk
roofvogels als de bosuil, buizerd, havik, ransuil, sperwer en torenvalk. Ook
verschillende zoogdieren eten de hagedis, zoals de vos, marter en de kat.
De juveniele hazelwormen zijn door hun geringe lengte veel kwetsbaarder
dan volwassen exemplaren.
Als de hazelworm wordt opgepakt kan het dier de staart afwerpen. De
afgeworpen staart blijft een tijdje kronkelen en trekt de aandacht van de
vijand waardoor de hazelworm kan ontsnappen. De staart laat altijd los bij
een speciale zwakkere
wervel, waarna de
staartspieren
samenknijpen om het
bloedverlies te
beperken. De staart
groeit later weer aan
maar wordt nooit zo
lang als de
oorspronkelijke staart.
De hazelworm kan ook
bijten maar de beet is
weinig krachtig.

Bron: Wikipedia
Jean Slijpen
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EEN EEKHOORN IN MIJN TUIN

Naar aanleiding van mijn waarneming van de eekhoorn in onze tuin,
beschreven in de vorige editie van D’n Haamsjeut, kreeg ik deze foto
doorgestuurd van Dhr. Math Erkens, die bij mij in de buurt woont en die
waarschijnlijk dezelfde eekhoorn heeft gefotografeerd. Er zitten meerdere
exemplaren, verschillend van kleur: de een wat donkerder en de ander
wat meer oranje. Dagelijks maakt hij of zij een tochtje door de buurt om
iets van zijn of haar gading te zoeken.
Walnoten heeft hij in grote aantallen verstopt: in de bloembakken, in het
gazon, in de borders. Daar maakt hij nu nog gebruik van, maar veel noten
blijven onaangeroerd en in de zomer komen er wel tien tot twintig
walnotenboompjes uit de grond naar boven.
Goed om een walnotenbomenplantage te beginnen, ware het niet, dat op
die manier gekweekte walnotenbomen vaak walnoten leveren, die moeilijk
open gaan. Je moet bij wijze van spreken eerst de noot in gruzelementen
slaan om het vruchtvlees er uit te kunnen halen en dat is frustererend.
Daarom koopt men liever bij een kweker geënte exemplaren, die dat euvel
niet hebben.
Jos Smeets.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 23 juni:
Late avondwandeling
Onderwerp: avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 uur kerk Ulestraten.
Info: 043 – 3643740
Woensdag 1 sept.:
Thema avond
Onderwerp: “Natuurvaria”
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3643740
Zondag 5 sept.:
Herfstwandeling Mechelse heide
Vertrek: 13.30 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Zondag 12 sept.:
Vogels spotten met de Vogelwerkgroep
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 06 42630941
Zondag 19 sept.:
Open middag i.h.k.v. de Groene Maand
Inloop 14.00 – 16.00 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Woensdag 6 okt.:
IVN - Avondpresentatie
Onderwerp: Prehistorie door Jim Pepels
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zondag 17 okt.:
Vogels spotten met de Vogelwerkgroep
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 06 42630941
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Zaterdag 30 okt:
Avondactiviteit “Nacht van de Nacht”
Vertrek: 19.30 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Woensdag 3 nov.:
IVN avondpresentatie
Onderwerp: Een grensgeval
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644647
Zaterdag 6 nov:
IVN Natuurwerkdag
Samenkomst: 9.30 uur bij Waterval 13
Info: 043 – 3643740
Zondag 7 nov.:
IVN middagexcursie
Onderwerp: Sporen
Vertrek: 14.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3643740
Zondag 14 nov.:
Vogels spotten met de Vogelwerkgroep
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 06 42630941
Woensdag 1 dec.:
IVN-Varia - avond
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Zondag 12 dec.:
Vogels spotten met de Vogelwerkgroep
Vertrek: 8.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 06 42630941
Zondag 26 dec.:
31e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
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Ook interessant:
Bij IVN Meerssen
Maandag 5 juli: Vleermuizen spotten en beluisteren, aanvang
21.00 uur, Startpunt nabij Bospad 7, Moorveld.
Maandag 12 juli: Thema-avond “Medicinale Kruiden”, aanvang
19.30 uur in het IVN – lokaal aan de Markt te Meerssen.
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders
vermeld.
Wij heten u van harte welkom op onze activiteiten en wensen u alvast
veel plezier!
Voor meer info zie t.z.t. de plaatselijke weekbladen en onze website:
www.ulestraten.ivn-limburg.nl
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

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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