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VAN DE BESTUURSTAFEL
Terwijl ik dit schrijven opstel dwarrelt de sneeuw over het ons
omringende landschap. Schitterend om te zien, magnifiek om dit
fotografisch vast te leggen. Een dikke laag sneeuw bedekt alles en
laat ons genieten van deze natuurpracht.
Maar ook zonder die sneeuw is de natuur prachtig. Wij mogen ons
bevoorrecht voelen omdat wij in een schitterende omgeving wonen.
Laat ons dit samen behouden, het kost wat inspanning, maar het is
de moeite waard.
In maart houden wij i.s.m. met de gemeente en andere instanties weer
een opschoondag. Laat het niet alleen aan de jeugd over, laat ook de
volwassenen in grote getale komen.
Tenslotte zijn wij verantwoordelijk voor wat wij achter laten voor de na
ons komende generaties. Er is geen behoefte aan denkers en
doemdenkende futurologen maar momenteel wel aan doeners.
Mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Afval in
natuurgebieden opruimen, bosschages uitdunnen, poelen vrij houden
etc. etc. etc.
De films ‘Limburgse natuur’ en ‘2000 jaar Maastricht’ werden druk
bezocht. Naar verluidt plant Fred Erkenbosch een wandeling door
Maastricht komend seizoen. Een logisch gevolg van een prachtige
presentatie ‘2000 jaar Maastricht’.
Ook de wandeling Ecoduct trok vele belangstellenden. Het belooft
allemaal schitterend te worden.
De Oudejaarswandeling zal zijn 29ste editie beleven. Na de wandeling is
er weer gelegenheid om na te praten onder het genot van glühwein,
kerststol en wafels in ons verenigingslokaal d’n Haamsjeut.
Zoals u in al onze vorige Haamsjeut hebt kunnen lezen zal er weer
gestart worden met een Natuurgidsencursus. Leden die hieraan mee
willen doen, kunnen zich bij het bestuur melden.
Er wordt een bijdrage in de kosten verstrekt aan hen die zich tijdens
en na afronding van de cursus als natuurgids, of kaderlid voor de
afdeling Ulestraten willen inzetten. Een en ander wordt nog nader
uitgewerkt.
De cursus Kaart, Kompas en GPS trok 18 deelnemers. Helaas moest de
buitenles op de St Pietersberg worden gecanceld i.v.m. slechte
weersomstandigheden. Deze zal waarschijnlijk begin volgend jaar gaan

plaatsvinden . De cursusleiders hebben aangeboden van te voren nog
een extra opfris-binnenles te geven.
Bestuursleden hebben weer diverse vergaderingen, o.a. van gemeente,
district Limburg en regiobijeenkomsten bezocht. Werkgroepen hebben
weer hun eigen planning voor komend jaar vastgesteld. Kortom
activiteiten volop.
Onze jaarvergadering is gepland op de derde woensdag van de maand
januari. Bestuur en werkgroepcoördinatoren zijn al volop
voorbereidingen aan het treffen.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar kom naar onze
jaarvergadering. Laat u horen en zien, u bent ons klankbord! Uw mening
is ons heel wat waard.
Bovendien wordt onze jaarvergadering ook gekenmerkt door een
gezellige, ontspannen sfeer. Na het formele gedeelte een ontspannen
avond met een drankje, vergezeld door een stukje worst en kaas. En niet
te vergeten de koffie en de vlaai.

Na 12 jaar voorzitter te zijn geweest is voor mij een tijd van afscheid
nemen gekomen. Ik heb het altijd met veel genoegen gedaan en dank
jullie voor het vertrouwen dat jullie in mij stelden.
Het doet mij veel plezier dat in de coulissen drie nieuwe bestuursleden
klaar staan. Ik wens hen veel esprit en elan toe. Het bestuur zal in de
loop van komend jaar uit hun midden een nieuwe voorzitter kiezen.
Uiteraard blijf ik actief IVN-lid en zal op de verenigingsavonden,
cursussen en andere activiteiten vaak aanwezig zijn.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de
maand ?
Ontmoeten wij u weer op cursussen, wandelingen, presentaties,
fietstochten en andere activiteiten?
Rest mij nog u Prettige Feestdagen en een Gelukkig en een Natuurrijk
2009 toe te wensen.

Tot ziens en/of horens,
Namens het bestuur,
Frans Passier.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op Woensdag 21 januari 2009 om 19.30
uur in ons verenigingslokaal “D’n Haamsjeut”.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op
16 januari 2008. Een verslag van deze notulen is vermeld in de
lente-Haamsjeut 2008 (blz. 36 en 37)

3.

Bestuursverkiezing.
Volgens rooster is Frans Passier aftredend als voorzitter. Hij stelt
zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn. Het bestuur stelt
voor de functie van voorzitter gedurende één jaar vacant te houden
en 3 nieuwe bestuursleden op te nemen binnen het huidige
bestuur.
Dit zijn de heren André Ament, Fred Erkenbosch en Huub Servais.
Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten
ter verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door
tenminste 5 IVN- leden en een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat voorhanden is.

4.

Presentatie van het IVN jaarverslag 2008 door de voorzitter.

5.

Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
werkgroepcoördinatoren.

6.

Financieel verslag 2008.
Het financieel verslag wordt door de penningmeester geprojecteerd
en nader toegelicht, degene die een schriftelijk exemplaar van het
verslag willen hebben kunnen dit via de penningmeester verkrijgen.
Vaststelling contributie voor het jaar 2010.

7.

Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw
kascontrolecommissielid.
Zittende leden zijn: Wim Derks, Marcel Aarts en Lies Kleintjes.
Gezien Wim Derks inmiddels de functie van penningmeester heeft

aanvaard is hij automatisch geen lid meer van de
kascontrolecommissie.
Aftredend is volgens rooster Marcel Aarts.
8.

Mededelingen van algemene aard en huldiging van de
jubilarissen.

9.

Rondvraag

10.

Afscheid van de voorzitter Frans Passier.

20.30 uur Pauze
Tijdens de pauze wordt er koffie/thee met Limburgse vlaai
gepresenteerd.
Einde officiële gedeelte van de avond met een gratis tombola.
21.30 uur Een gezellig samenzijn tot slot onder het genot van een
drankje met hapje.
Ulestraten, december 2008
Namens het bestuur,
Wim Ghijsen

DE IJSVOGEL IN WATERVAL
Medio oktober kregen we een melding van Manon Post, wonende in
Waterval (boerderij De Jong) , van een ijsvogel die zich liet zien op hun
‘erf’.
Ze leverde gelijk bewijsmateriaal aan in de vorm van een foto.
Leuk toch, zo’n melding.

ULESTRATEN BIJZONDER
Bijzondere woningen of gebouwen in Ulestraten waar je zomaar langs
loopt. Ze zijn uniek met een geschiedenis die honderden jaren terug
gaat. Het gaat vaak over vakwerkbouw of woningen met een
speklaagmuur of een bijzondere constructie. Speklagen zijn lagen
baksteen afgewisseld met horizontale banden van kalksteen of
natuursteen, bijv. de oude schuur Vroemen op Genzon. In dit verhaal
nemen we enkele van deze bijzondere woningen eens onder de loep,
zonder er al te gedetailleerd op in te gaan.
Vakwerkschuur Huijts

Vakwerkschuur Huijts Groot Berghem 9 met origineel stukwerk van de
binnenmuren en unieke originele vloer. Valt onder Monumentenzorg en
is dus een Rijksmonument.
Historisch vakwerk van eeuwen
geleden is eigenlijk een geraamte,
meestal van hout( eik). De
tussenliggende ruimten werden
opgevuld met een vlechtwerk van
wilg of hazelaar (de witsen,
liggend en vitsen, vertikaal) en
bestreken met stro (isolatie) en
leem (zo sterk als beton),

gemengd met water (of dierenurine); per vierkante meter 30 liter. De
meeste vakwerkhuizen in Ulestraten zijn gerestaureerd en zien er dan
ook erg decoratief en stijlvol uit. Enkele woningen zijn o.a. te vinden in
de St. Catharinastraat, Waterval, Vliek en Schietecoven. Maar de
meeste vakwerkhuizen in Ulestraten zijn verdwenen om plaats te maken
voor nieuwbouw.
Vakwerkhuis Waterval

Vakwerkhuis Douven in Waterval tijdens
de afbraak in 1990 en de woning in 2007.
Smidse Courage
Oude Smidse Courage nu Kersemakers.
Hieronder een met speklagen gemetselde
binnenmuur in de St Catharinastraat 35,
die waarschijnlijk al stamt uit de 15e
eeuw. Geschoord dakoversteek uit de
18e eeuw. Oude smidsen of smederijen in Ulestraten waren er in de
Daniëlsteeg (Daniëls), Dorpstraat (Feron) en de St. Catharinastraat
(Courage: dit gebouw had een bijzondere
dakconstructie onder de pannen) en
waarschijnlijk in Vliek waar Nicolaas Stevens
de deurklopper maakte op de oude boerderij
Demacker die toen zijn eigendom was. De
speklagen-muur en de vakwerkwoning van
Kersemakers vallen onder monumenten
zorg.

Smidse Feron
Oude smidse Feron aan
de Sauveurstraat, onder
de huidige situatie met
achteraan rechts de
oude smidse.

Don Bosco huis
In dit gebouw, het Don Boscohuis, liggen voor velen van ons dierbare
jeugdherinneringen, het voormalig gebouw van Jong Nederland tot 1966
en het Meisjesjeugdwerk van 1963 tot 1992 aan de Gats zie groto foto.
De bakstenen voor dit gebouw kwamen in de jaren 1980-1981. Eerst een
keet van hout in 1952. Nu anno 2008 een bouwval en onderdeel van
nieuwbouw in deze omgeving in de nabije toekomst.

Don Bosco-huis aan de Gats met
boven de deur een beeld van Gene
Eggen, een reliëf uit 1949.

Volgende keer

Tot slot twee afbeeldingen die
behoren bij een gebouw dat in de
verre omtrek bekend is en waar
iedereen geregeld langs loopt,
fietsend of met de auto. Herkent u
ze? Bij de volgende aflevering van
Ulestraten Bijzonder de oplossing
van deze foto’s en dan natuurlijk ook
een nieuwe aflevering over
bijzondere gebouwen in Ulestraten

Tekst en foto's: Fred Erkenbosch

VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Hebt u wel eens gehoord van
BirdLife International? Deze
wereldwijde Organisatie van
alle nationale
vogelbeschermingsverenigingen (dus ook
Vogelbescherming Nederland)
verenigt alle gepassioneerde
vogelbeschermers van zeker
zo’n honderd landen, van
noord tot zuid, van oost tot west, met een achterban van 2,5 miljoen
leden. Dit jaar hield deze organisatie in oktober haar vierjaarlijkse
wereldconferentie, waar men samen sprak over
beschermingsactiviteiten, strategieën van aanpak, oplossingen
voor ontbossing en overbevissing, te intensieve landbouw, alsook
over het plannen van samenwerking, die uiteindelijk moet leiden tot
het redden van zowel bedreigde vogelsoorten als het redden van
belangrijke vogelgebieden. En wist u, dat veel Nederlanders lid van
die organisatie zijn, want dat ben je automatisch als je lid van de
Vogelbescherming Nederland bent.
Nederland heeft een grote rol in die samenwerking. Niet alleen
financieel, gezien de gulle gaven van veel mensen, maar ook omdat
Nederland een belangrijk knooppunt van trekwegen voor vele vogels is.
Aan BirdLife zijn ongeveer 4000 medewerkers verbonden; de organisatie
heeft één miljoen hectare natuurgebied in bezit.
Zie ook de website www.birdlife.org
Weer een ontdekking! Dat vogels hun trekroute bepalen via het aardmagnetisch veld is al langer bekend, maar hoe ze dat doen, was een
raadsel. Onderzoekers van de Universiteit van Oldenburg in Duitsland
hebben in de ogen van tuinfluiters speciale neuronen (zenuwcellen)
getraceerd, die gevoelig zijn voor magnetische richtingen. De signalen
worden doorgegeven aan de hersenen. (PloS ONE)
In 2006 leerde een Nederlands onderzoek ons dat koolmezen zich niet
goed kunnen aanpassen aan de stijgende temperaturen als gevolg van
de ‘klimaatwisseling’ gedurende de laatste jaren. De koolmezen legden
hun eieren niet vroeg genoeg om optimaal van de rupsenpiek te kunnen
profiteren.
Een Brits onderzoek (in Science) toont aan dat de Britse koolmezen
hun eieren gemiddeld twee weken vroeger dan in de jaren zestig leggen

met als gevolg dat de jongen uitkomen als de rupsen in de bomen dik
zijn en de jonge koolmezen genoeg voedsel binnen krijgen. Zijn de Britse
koolmezen slimmer dan de Nederlandse? Britse koolmezen zijn
genetisch homogener; zou dat de reden zijn? Wie het weet, mag het
zeggen.
Nu we het toch over mezen hebben. Spaanse wetenschappers hebben
voor het eerst aangetoond, dat pimpelmezen hun reukzintuig
gebruiken om te bepalen of de plaats waar ze zich ophouden een veilige
plaats is.
Men bracht op nestkasten van de pimpelmezen de geur van
achtereenvolgens fretten, kwartels en water aan. Op de geur van water
en kwartels werd niet gereageerd, maar op de frettengeur werd heftig
gereageerd: voor ze naar binnen gingen werd er uitvoerig naar binnen
gekeken. De tijd dat ze zich erin ophielden werd gehalveerd.
Zo zie je maar weer. De universiteit leidt op voor wetenschappelijk
verantwoord onderzoek. Zo weten we steeds meer over de vragen, die
we ons zelf stellen. Echter, onderzoek roept ook weer nieuwe vragen op.
Hoe meer we weten, des te meer komen we er achter, dat we nog niet
alles weten. (uit: Functional Biology)
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.

ONDERGRONDS ETEN
Het wordt weer winter. Met de seizoenen veranderen natuurlijk heel
veel dingen in ons dagelijks leven. Maar voor mijn gevoel zijn de
grote overgangen toch het begin en het einde van de winter. Aan
het begin van de winter gaat de natuur in rust een aan het einde
begint het leven weer. Mensen houden natuurlijk geen winterslaap
maar een beetje hebben wij dat toch ook wel: we kruipen wat
dichter bij elkaar en hebben de neiging om ons warme hol zo weinig
mogelijk te verlaten. Met onze moderne voorzieningen is dat
natuurlijk allemaal niet zo’n probleem. Met de auto neem je het
warme hol in feite gewoon mee. Maar er zijn tijden geweest dat dit
duidelijk anders lag. Toen de mens het vuur ontdekt had kon hij
zich ook in de winter redelijk warm houden, maar aan eten komen
terwijl er niets groeit is een veel groter probleem.
Winter
Het wordt weer winter. De dagen worden korter, het weer wordt grijzer,
guurder, natter. Of het een “echte” winter wordt weet ik natuurlijk ook
niet, maar ik vrees dat het broeikaseffect er ook dit jaar wel weer voor zal
zorgen dat we weinig sneeuw en vorst krijgen. Persoonlijk ben ik niet zo
weg van strenge vorst maar sneeuw vind ik wel leuk. Als er sneeuw ligt
verandert het licht en zelfs de geluiden klinken anders. Heerlijk om dan
met de camera het bos, de heide of gewoon de velden in te trekken.
Alles is dan plotseling een stuk fotogenieker geworden.
Grappig, voor mij één van de voortekenen voor de komende winter is het
verschijnen van de spruitjes in de supermarkt. Ik denk dat ze rond eind
september of begin oktober verschijnen, in ieder geval op een moment
dat ik nog helemaal niet toe ben aan wintergroente. Ik vind spruiten
heerlijk, maar ik wacht dan nog een paar weken tot mijn “wintergevoel”
ook zover is.
Spruiten zijn net als veel andere koolsoorten echte wintergroenten. Dit
komt vooral omdat ze weinig bewaarproblemen opleveren: je kunt ze
gewoon op het veld laten in de winter. Maar deze keer wil ik het hebben
over “ondergronds eten” dus over al die knollen en aanverwanten die wij
vooral in de winter eten of vroeger aten: bijvoorbeeld winterwortel en
pastinaak, knolselderij, koolraap en koolrabi, rode biet en natuurlijk ui,
aardappel en aardpeer. Ook buiten de winterperiode hebben we
natuurlijk ondergronds eten op het menu zoals asperges, schorseneren,
radijs en rammenas, maar in de winter zijn of waren deze groenten
vroeger belangrijker omdat er zo weinig anders was.
Knolselderij

Dat knolselderij familie is van bladselderij en bleekselderij zal niemand
verbazen, dat het allemaal varianten van dezelfde Apium graveolens is,
zou je op het oog misschien niet zeggen. Maar in ieder geval voor mij
was het verrassend dat selderij een inheemse plant is en nog wel een
water- of oeverplant van brak water! In Brabant en Limburg zal men
wilde selderij dus niet vaak tegenkomen. In andere delen van Nederland
trouwens ook niet. Alleen in het Delta gebied en in het kustgebied van
Noord-Holland en Friesland komt de plant nog voor.
Selderij is een schermbloem en de naaste familieleden (ook Apium
soorten) zijn de verschillende moerasscherm soorten en daarvan kunnen
we vooral het groot moerasscherm wat vaker tegenkomen want die is
niet aan een brak milieu gebonden.
Van selderij wordt beweerd dat de plant of de teelt uit het Middellands
Zeegebied komt. Dit wordt overigens van erg veel planten en teelten
beweerd. Voor de teelten lijkt dat ook wel logisch want dat gebied lag in
de oudheid natuurlijk duidelijk vóór op onze omgeving, maar voor de
planten is dit helemaal niet zo zeker. Wel is bekend dat de Grieken en
Romeinen blad van de selderij aten als smaakmaker, als medicijn en als
afrodisiacum. In de Middeleeuwen verhuisde de plant in onze streken
naar de kloostertuin en waren de medische toepassingen het
belangrijkste, in ieder geval officieel.
In de 17e eeuw ontstonden in Italië de knolselderij en de bleekselderij,
hoe en waarom heb ik niet kunnen vinden. Maar via Frankrijk kwamen
deze varianten ook naar onze omgeving en vooral de knolselderij kreeg
een plaats als voedingsgewas in de winterperiode. Knolselderij werd en
wordt vooral gebruikt in soepen (snert!) ofschoon er ook een heerlijke
puree van gemaakt kan worden. De voedingswaarde van knolselderij is
niet zo hoog omdat de knol, voor de voedselopslag van een plant, weinig
koolhydraten bevat.
De lage voedingswaarde is waarschijnlijk ook de reden voor de
populariteit van de bleekselderij sinds de vorige eeuw in Amerika. Daar
ging het verhaal dat rauwe bleekselderij verteren meer energie kost dan
er in zit, dus dat je er van afvalt. Veel energie zit er inderdaad niet in,
maar “negatieve” energie lijkt wat overdreven. Maar misschien werkt het
nog als afrodisiacum, al zal waarschijnlijk geen enkele eetster dat
toegeven.
Winterwortel
Aan het begin van de winter is de winterwortel natuurlijk zeer belangrijk
als het favoriete voer van het paard van Sinterklaas; daarna mogen de
mensen er weer gewoon hutspot van maken.
In 1574 werd Leiden belegerd door de Spanjaarden. Nadat de stad bijna
een half jaar omsingeld was, begon de toestand kritiek te worden maar

de redding was nabij. De Geuzen onder aanvoering van Willem van
Oranje staken de dijken door en ’s nachts vluchten de Spanjaarden voor
het water. Volgens de overlevering werd in de vroege ochtend van 3
oktober 1574 in de Lammenschans (een Spaanse stelling) een bronzen
pot gevonden, met nog een restje hutspot erin. De Spanjaarden hadden
's nachts de vlucht genomen en in hun haast die pot vergeten. In triomf
werd hij naar Leiden meegenomen. Hutspot werd het voedsel van 3
oktober. leder jaar op die dag staat het op het traditionele Leidse menu
samen met haringen en wittebrood, het eten dat de Geuzen die dag in
de uitgehongerde stad brachten.

Er zitten een paar probleempjes in dit verhaal. Hutspot maak je van
aardappelen, uien en wortelen. Uien kende men in 1574, aardappelen
nog niet: de eerste aardappelen in Nederland stonden toevallig wel in de
Hortus Botanicus van Leiden maar dat was enkele tientallen jaren later.
Het is ook niet helemaal duidelijk of onze oranje winterwortelen toen al
algemeen bekend waren. Winterwortel, peentjes en wilde peen heten
allemaal Daucus carota en zijn dus dezelfde soort, maar van onze
inheemse wilde peen kun niet veel eten. Toch noemt de Oecologische
Flora wilde peen een verwilderd cultuurgewas dat al in 2200 voor
Christus vanuit het Middellands Zeegebied naar Nederland was
gebracht. Als onze voorouders het de moeite waard vonden om de wilde
peen te kweken moeten ze ’s winters erg veel honger gehad hebben.

Over de oorsprong van de oranje winterwortel zijn de geleerden het niet
eens. Waarschijnlijk is het een kruising uit onze wilde peen, nog een
familielid uit het Middellands Zeegebied en een Afghaans broertje.
Volgens één bron (Nederlandse Wikipedia) zou de oranje wortel in
Vlaanderen zijn ontstaan zo’n 50 tot 100 jaar voor het Ontzet van Leiden.
Dus theoretisch zou winterwortel in de hutspot gezeten kunnen hebben.
Toch kende men wel hutspot in die tijd, althans een gerecht met die
naam. Waarschijnlijk werd het gemaakt van uien, pastinaak en bonen en
misschien wat winterwortel.
Pastinaak
De pastinaakwortel (Pastinaca sativa) ziet er op het eerste gezicht
hetzelfde uit als een winterwortel, alleen de kleur is duidelijk anders:
bijna wit of een beetje gelig. De smaak is anders dan van de
winterwortel, minder zoet en een beetje anijsachtig. Voor Limburgers en
Brabanders is het misschien nieuw maar ook pastinaak is inheems,
alleen de plant heeft een duidelijk voorkeur voor klei (maar niet voor
löss) en die hebben we niet zoveel in dit deel van Nederland. Volgens
sommigen komt ook de pastinaak uit het Middellands Zeegebied. Dit zou
wel kunnen kloppen voor de teelt want het is niet onmogelijk dat de
Romeinen die hebben meegebracht, maar op dat moment groeide hier al
pastinaak. Of de lokale Germanen en Kelten er toen iets meededen weet
ik niet maar van de 15e tot de 18e eeuw was het een zeer belangrijk
gewas. Pastinaak werd zeer veel gegeten, ongeveer zoals nu de
aardappels, dus als basis van de maaltijd. Zo was het dus ook de basis
van de Leidse hutspot.
Pastinaak en winterwortel zijn allebei schermbloemen. Gekweekte
winterwortels zie je meestal niet in bloei komen, maar het is geen
probleem in onze omgeving om bloeiende wilde peen te vinden. Let eens
op die paar rood-zwarte bloemen die vaak midden in het middelste witte
bloemscherm staan. De wetenschap zoekt nog naar een verklaring.
Voor pastinaak moeten we dus wat verder weg. In bloei valt de plant vast
op want de meeste schermbloemen zijn wit en pastinaak heeft gele
bloemen. Ik vermoed dat ik zelf de plant vaak voor venkel heb aangezien
want die heeft ook een scherm gele bloemen.
Aardpeer of topinamboer
Ik heb mijn lijstje ondergronds eten nog lang niet afgewerkt, maar het
verhaal dreigt te lang te worden. Nog eentje dus en dat is de aardpeer of
topinamboer. De naam aardpeer is duidelijk bedoeld als tegenstelling
met de naam aardappel want beide “aardvruchten” lijken niet op appels
of peren. De aardpeer is duidelijk zoeter dan de aardappel en dat zal de
peer in de naam wel verklaren. Overigens is aardpeer niet hetzelfde als

zoete aardappel of bataat. Die naam bataat is via het Spaans duidelijk
verwant aan het woord patat, maar dat is weer de gewone aardappel.
Gelukkig heeft de naam topinamboer een heel andere oorsprong, anders
werd de verwarring misschien nog groter. Even op een rijtje:
- aardappel of patat (Solanum tuberosum) is een nachtschade en
verwant aan onze zwarte nachtschade en aan de tomaat,
- aardpeer of topinambour (Helianthus tuberosus) is een composiet en
familie van de zonnebloem,
- zoete aardappel of bataat (Ipomoea batatas) is een winde, familie van
onze haagwinde maar is geen klimplant. De plant heeft mooie wit met
rode “pispotjes”.
Even terug naar de naam topinamboer, deze komt uit het Frans. Rond
1610 stuurden Franse kolonisten in Noord-Amerika deze knollen als
“Indiaanse aardappels” naar hun vaderland. Ze waren er erg enthousiast
over want dank zij deze Indiaanse aardappels waren ze die winter net
niet allemaal verhongerd. In Frankrijk waren op dat moment toevallig een
aantal Braziliaanse indianen van de Tupinamba stam. Ze hadden niets te
maken met de Indiaanse aardappelen maar hun naam werd aan deze
aardvrucht gekoppeld.
De oorsprong van alle drie de genoemde aardvruchten ligt in Amerika,
van de aardpeer misschien in Polynesië. De aardpeer is hier dus niet
inheems maar de plant groeit hier wel in het wild en soms zeer uitbundig,
maar geldt blijkbaar toch niet als ingeburgerd. Langs de Maas, in ieder
geval in Zuid-Limburg, groeien soms jarenlang meer dan twee meter
hoge aardperen. Soms staan ze zo dicht op elkaar dat je er nauwelijks
tussen door kunt. Aardpeer bloeit laat in de zomer met bloemen die lijken
op kleine zonnebloemen. Volgens de boeken bloeit de aardpeer in ons
land alleen enthousiast na een mooie zomer en voor de planten langs de
Maas klopt dat wel. Maar ik heb jarenlang een flinke pol aardpeer in mijn
siertuin gehad. Ik wist niet dat het aardpeer was want de plant was mij
verkocht als najaarszonnebloem en de plant wist blijkbaar niet dat hij
zuinig moest zijn met bloemen want hij bloeide vrolijk ieder jaar aan het
einde van de zomer.

Jan van Dingenen

DE ‘SJWEIKESER RÈNGELAOTE’
Het gedicht ‘Jantje zag eens pruimen hangen, pruimen als eieren o zo
groot’ moet geschreven zijn in de eerste helft van de 19e eeuw.
Pruimenbomen werden toen nog veel geplant in boomgaarden en het
liefst enkele exemplaren in de huiswei, kort bij de woning. De meest
markante pruimenboom was de reine claude verte; of, zoals de boom in
het dialect genoemd wordt, de ‘rèngelaote’. De boom kon flink uitgroeien;
tot zes, zeven meter hoog en met een kruin van wel vijf à tien meter
doorsnee. De pruimen waren doorgaans groen van kleur maar je had
ook een variant met hele dikke, bij rijpheid bijna paars kleurende pruimen
met een heel hoog smaakgehalte.
De pruimensoort had (en heeft wellicht nog) twee nadelen. De bomen
dragen met beurtjaren; het ene jaar tjokvol en het volgende jaar maar
een enkele of geen puimen. Het tweede nadeel was van fysieke aard.
Als de pruimenbomen een goed beurtjaar hadden en propvol hingen,
dan was bij een depressie met veel wind de kans groot dat de boom het
volle gewicht van bladeren (windvangers) en pruimen niet kon dragen en
tegen de vlakte ging.
In Sweikhuizen is de teelt van pruimensoorten begonnen rond 1800.
Volgens een informatiebord is destijds ene zekere Jacob Lenaerts naar
Sweikhuizen gekomen om te gaan werken bij Peter Baggen, de grootste
fruitteler van het dorp. Met zijn kennis wist deze Lenaerts uit een wilde
zure pruimensoort een soort te kweken die tot de sappigste en fruitigste
van de streek behoorde. Dat was het begin van de pruimenteelt die
gedurende anderhalve eeuw grote bekendheid zou geven aan
Sweikhuizen. Eén van die pruimensoorten was de reine claude. Begin
vorige eeuw heeft men die soort doorontwikkeld zodat de boom niet
meer/moeilijk omwaait. Resultaat: de wortelechte reine claude van
Sweikhuizen was geboren. De kweekwijze is heel simpel. Je laat de
reine claude oud worden. In de laatste jaren van zijn bestaan krijgt de
boom een onwrikbaar verlangen om zich voort te planten. En wat doet
de boom? Aan de worteluiteinden ontwikkelt de boom wortelopslag; zeg
maar kleine pruimenboompjes. Als je de jonge wortelopslag laat
doorgroeien bij de moederboom, of beter nog, verplant naar een plek
waar de jonge scheuten onbelemmerd verder kunnen uitgroeien, dan
krijg je pruimenbomen met een veel uitgebreider en dus ook krachtiger
wortelgestel dan de bomen die met stekken getrokken zijn. En zo
ontstond de ‘wortelechte Sjweikeser rèngelaot`. Deze benaming
‘Sjweikeser rèngelaot’ was tevens het handels- en kwaliteitskenmerk.
Want als vroeger na de hoogmis in het café gepraat werd over het wel
en wee in de fruitteelt en de reine claude kwam ter sprake, dan hoorde je

de eigenaar van die bomen vaak met trots toevoegen: ‘Jao mèh, ’t zin
waal wortelechte ringelaote oet Sjweikese!’ Met die toevoeging was hij
gevrijwaard van de spottende opmerking als zouden pruimenbomen
alleen maar omwaaien.
In de loop der jaren zijn de beroemde pruimenbomen van Sweikhuizen
uit het beeld verdwenen, zoals vanaf de jaren 1960 het hele
hoogstamgebeuren had afgedaan. Totdat een aantal jaren geleden
enkele enthousiaste lieden uit het dorp weer belangstelling kregen voor
hún bijna uitgestorven wortelechte pruimenboom. Men is op zoek
gegaan naar de laatste oude exemplaren en men heeft de wortelopslag
weer gebruikt voor het optrekken van een nieuwe generatie
pruimenbomen. De krachten zijn gebundeld in de stichting ‘Sjweikeser
Rèngelaote’: De stichting heeft in samenwerking met I.K.L. en het
Limburgs Landschap het weiland op de hoge helling achter de Biesenhof
helemaal vol geplant met reine claude. De nieuw geplante bomen
hebben uiteraard ‘Sjweikeser roots’.

Geïnspireerd door het verhaal over de herontdekte pruimenboom wilde
ik enkele jaren geleden gelijk lid worden van de club. Kosten 25 euro met
recht op boom en vruchten gedurende 10 jaren. Op weg naar huis
schoot mij te binnen dat in mijn weiland achterdoor (thans arboretum)
nog ergens een oude pruimenboom moest staan uit de hoogtijdagen van
de vroegere beschaving. En ja, ingeklemd tussen enkele Servische
sparren en totaal overwoekerd door wintergroen, vond ik mijn
pruimenboom. Helemaal volgens de wetten van de natuur was hij in zijn

laatste levensjaren bezig met wortelopslag. Twee scheuten zijn
inmiddels tot aardige boompjes (stamomtrek 12 centimeter) uitgegroeid.
Ten leste. De ‘Sjweikeser rèngelaote’ opgroeiend vanuit wortelopslag
heeft geen mooie rechte stam. Integendeel. Het lijkt wel of de boompjes
in hun weg naar boven ieder jaar een andere richting uitgroeien. In het
Limburgs is daar maar een uitdrukking voor: ‘raadschèlig’. Aan een
plaatselijke gids heb ik gevraagd of die bomen op enig moment nog
geënt moeten worden om verzekerd te zijn van pruimen. Immers, uit
zaad getrokken fruitbomen zoals appel, peer, of kers dragen geen of
kwalitatief minder goed fruit dan van de draagboom. Het gedecideerde
antwoord van de gids: ‘Enten is niet nodig, want de in Sweikhuizen
nieuw geplante pruimenbomen hebben al bij herhaling gedragen’.
Een ander aandachtspunt is de schrijfwijze in het dialect; in onze
contreien (Ulestraten, Meerssen) is de reine claude bekend als
’ringelaote’; dus met een i. Maar als eerbetoon aan de herontdekkers
heb ik de Sjweikeser schrijfwijze gehanteerd.
De stichting die de reine claude pruimenbomen promoot bestaat nog
steeds. En lidmaatschap is ook nog mogelijk. Drie jaar inflatie en drie
weken kredietcrises hebben er toe geleid dat het lidmaatschap nu vijftig
euro bedraagt. Maar, daarvoor heeft men wel tien jaar de zeggenschap
én de opbrengst van de wortelechte reine claude.
Als die tenminste niet geënt hoeft te worden want dáárover houd ik mijn
twijfel.
Tip. Op zondagochtend (na de
hoogmis uiteraard) met het hele
gezin naar de Biesenhof (vanuit
Geleen onderaan de helling richting
Sweikhuizen ). Vanuit de Biesenhof
kunnen in de omgeving een groot
aantal wandelingen gemaakt worden;
onder andere door het weiland met
de ‘rèngelaote’ naar het hoogste punt
in de helling. Vandaar heeft men een
prachtig uitzicht op de Belgische
Kempen, Sittard/Geleen en verder
door naar het Noorden. Bij helder
zicht is zelfs de straaltoren in Hunsel
te zien.
Paul Notten, Moorveld.

NATUURGIDSENCURSUS
Ben jij geïnteresseerd in natuur en milieu? Wil je hier meer over weten?
En wil je deze kennis delen met anderen? Dan is de Natuurgidsencursus
die in het voorjaar van 2009 start wellicht iets voor jou.
De cursus bestaat uit ongeveer 40 bijeenkomsten (waarvan 20 buitenlessen). De toekomstige natuurgids loopt tijdens de cursus stage bij een
groene organisatie (zelf uit te kiezen). Datgene wat je leert in de cursus
pas je meteen toe op je “Eigen Plekje”.
De natuurgidsencursus is bedoeld voor mensen die zich actief in willen
zetten voor IVN. Als IVN Natuurgids, maar bijvoorbeeld ook bij het
ontwikkelen van fietsroutes of de uitvoering van vrijwillig landschapsbeheer.
In de cursus leert de deelnemer kennis en vaardigheden om natuur- en
milieu-educatieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. De
aandacht gaat uit naar Hart: genieten van de natuur, Hoofd: meer te
weten komen over planten en dieren en Handen: praktisch bezig zijn.
Cursisten verwerven een brede basiskennis van natuur en milieu in vooral - de eigen omgeving. Daaraan koppelen we de vaardigheid hoe
deelnemers zelf informatie kunnen verzamelen. De natuurgidsencursus
gaat ook over conflicten tussen de belangen van mens, milieu en
maatschappij. Cursisten leren hoe je in bepaalde situaties handelt en
reageert. Ze leren ook hoe je kennis overbrengt aan anderen.
Deelnemers verdiepen zich in het werk van IVN. De natuurgidsencursus
eindigt met de overhandiging van een erkend diploma.
De cursus bestaat uit zeven blokken: Kennismaking en oriëntatie, Natuur
in de woonomgeving, Bodem, flora en fauna, Ecologie, Landschap,
Mens, milieu en maatschappij en Basisvaardigheden educatie.
Thuiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus. De laatste opdracht
is het ontwikkelen en presenteren van een educatief werkstuk. Cursisten
die de cursus met goed gevolg doorlopen ontvangen het erkende
diploma IVN-Natuurgids. Van hen wordt verwacht dat ze in een IVNafdeling als vrijwillig kaderlid actief worden.
Er is een informatieavond op 12 februari 2009 om 19.30 uur in de
Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7 te Maastricht.
Eerste cursusbijeenkomst: 12 maart 2009, aanvang 19.30 uur.
Locatie binnenlessen: Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7 te
Maastricht.

Cursusdagen: donderdag 19.30-22.00 uur en zaterdag 09.30-13.00 uur
(ongeveer 3 bijeenkomsten per maand). Eind van de cursus: oktober
2010.
De kosten bedragen € 225,00 voor IVN-leden en € 250,00 voor niet
leden.
IVN-Ulestraten geeft haar deelnemende leden (onder bepaalde
voorwaarden) een tegemoetkoming (€ 150,=) in de kosten.
De cursus gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 20.
Info: www.cnme.nl (vanaf december) of
bij John Steijns 043 - 3501742 info@cnme.nl

ENKELE SCHIMMIGE OORLOGSFOTO’S
Wereldoorlog Twee geeft nog vaak aanleiding tot herinneringen.
Mensen die nog worstelen met onverwerkte herinneringen en
trauma’s uit die oorlogsjaren. Maar vaak ook mensen die via
familieleden of op andere wijze gebeurtenissen of voorvallen uit die
tijd als jeugdherinnering hebben meegekregen en die nu, zestig jaar
later, proberen daar meer duidelijkheid over te krijgen. Zo ook
Manfred Schüngel uit Bonn. Zijn vader, Paul Hahn uit een dorp nabij
Koblenz, is als ‘Gefreiter’ (korporaal) in het Duitse leger betrokken
bij de invasie in Nederland in mei 1940. Korporaal Hahn heeft
tijdens die eerste invasiedagen in Limburg op verscheidene plekken
foto’s gemaakt (niet vermeld wordt of hij dat privé of ambtshalve
deed). In 2006 is Manfred begonnen met een speurtocht naar de
plaatsen waar die foto’s gemaakt zijn.
Het zoeken begint
Via de verhalen ‘uit de overlevering’ heeft Manfred enig idee waar zijn
vader tijdens die eerste invasiedagen is geweest. Het moet ergens in
Meerssen geweest zijn in de toen nog zelfstandige dorpen Bunde of
Geulle. De man komt naar onze contreien toe, zwerft al vragend rond in
Moorveld en daarna in Bunde. Vele plekken worden bezocht, met
plaatselijke bewoners wordt gepraat en aan hen worden de foto’s
getoond. Aangeland in een uithoek van Bunde, het Voelwammes, is het
de daar wonende mevrouw Gulikers die na het zien van een foto prompt
weet te melden: ‘mèh, dat is aan de Baan in Mwarveld’. En zo komt
Manfred terug in Moorveld. Op de aangeduide plek waar de Schonen
Steynweg bots loopt tegen de A2 ligt het huis van de familie Zeegers.
Jo Zeegers herkent in de foto direct het oude kruispunt Schonen
Steynweg/Rijksweg uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Het zijn de
woningen van de drie gebroeders Notten met hun gezinnen. In het
rechtse huis heeft Pierre Notten met vrouw Mai vanaf 1952 tot de
onteigening in 1960 vanwege de aanleg van de A2 een goedlopend café
geëxploiteerd. Rechts achterdoor de boerderij van de familie Zeegers.
Notitie
Manfred Schüngel heeft de volgende in het Duits gestelde notitie bij Jo
Zeegers achtergelaten.
‘Tag der Aufnahme der Foto: 11 Mai 1940, morgends gegen 6 Uhr.
Es handelt sich um Soldaten des 71. Artillerie-Regiments aus Heilbronn.
Sie warten mit ihren Pferden am Rijksweg zwischen Ulestraten-Vliek und
Meerveld (bedoeld is Moorveld) bei den Höfen der Gebrüder Notten. Sie
müssen motorisierte Einheiten aus Richting Maastricht passieren lassen,

die nicht zu ihrer Einheit gehören. Auf dem Rijksweg ein Flak-Geschütz
8.8 cm. das von einem 8-t-Halbketten-Fahrzeug gezogen wird. Noch
eine Anmerkung: das Regiment überschritt die Grenze Deutschland und
Niederlande bei Kerkrade - Kloster Rolduc am zehnten Mai um 10 Uhr.
Übernachtet wurde in Ulestraten Vliek’.
Tot zo ver de toelichting. De foto is gemaakt met ‘de rug naar het
vliegveld’. Achter de rug van de fotograaf liggen de landerijen waarop
later in najaar 1944 het vliegveld wordt aangelegd ter ondersteuning van
het Ardennenoffensief. De weg op de voorgrond is de Schaapsweg van
Ulestraten naar Moorveld, aan de andere kant van de Rijksweg
overgaand in de Schonen Steynweg. Dit deel van Moorveld tot aan de
Heerenstraat was destijds grondgebied van de gemeente Ulestraten.
Paul Notten, Moorveld.
Nog een foto.
Van de Duitse bezoeker hebben we nog een andere foto ontvangen: een
op 12 mei 1940 om 7 uur ’s morgens vanaf de Geulse kant gemaakte
opname van de Maas met op de achtergrond half zichtbaar de kerk van
Uykhoven. Over de Maas ligt een in mistflarden gehulde pontonbrug met
daarop, half zichtbaar, enkele manschappen te voet, enkele paarden en
een kar.
Paul Notten, Moorveld

DUISTERNIS
We naderen de donkere dagen rond Kerstmis en de jaarwisseling.
Deze dagen worden ervaren als gezellig en knus: vroeg donker en
sfeervol samen thuis zijn. Een avondwandeling in deze dagen voelt
extra rustgevend aan en de donkere sfeer brengt menigeen tot
diepere gedachten.
Van nature zijn dieren, planten en mensen ingesteld op het ritme van
dag en nacht. Door alle kunstverlichting van nu wordt dit ritme verstoord
en raken we de weldadige duisternis kwijt. Verlichting van de openbare
ruimte moet altijd in dienst staan van de veiligheid, maar verlichting geeft
nooit een volledige garantie voor die veiligheid. Het is dikwijls valse
schijn. Internationaal, nationaal en lokaal is er steeds meer aandacht
voor de lichtvervuiling. Al enkele jaren worden er daarom eind oktober
activiteiten georganiseerd om de gevolgen van overdadige verlichting
onder de aandacht te brengen. Ook in de gemeente Meerssen waren er
dit jaar voor de vierde keer weer drie avondexcursies tijdens de nacht
van de nacht op 25 oktober. Deelnemers zijn steeds weer heel verbaasd
als ze horen en zien welke gevolgen er zijn voor natuur en mens door
die vaak overbodige verlichting. Ze ontdekken dat het ook anders kan,
anders moet.

Na de excursies is er een verslag gemaakt over de openbare verlichting
waarin verbeterpunten zijn aangegeven. Dit verslag is opgestuurd naar
Maurice Scheepers, belast met de openbare verlichting in de gemeente.
Hij vraagt uitdrukkelijk om hem te bellen als de inwoners van Meerssen
opmerkingen hebben over lichtverontreiniging of over straatverlichting.
Via algemeen nummer: 043 – 3661661

De gemeente Meerssen is goed bezig en heeft een verlichtingsplan
opgesteld. Met name in het buitengebied wordt verlichting aangepakt.
Maar ook het soort verlichting kan veel verbetering geven. Als
experiment is er in het buitengebied bij de Nachtegaal LED-verlichting
aangebracht. Daardoor wordt er veel minder energie verbruikt en de
LED-lampen gaan lang mee. De groene kleur geeft voor de mens
voldoende licht en is voor de dieren minder storend. Bovendien is het
armatuur zodanig dat er gericht verlicht wordt op de weg en geen
onnodige straling terecht komt in de natuur. Maar er is nog veel te
winnen: op veel plaatsen kan er minder verlichting zijn en eerder uit
gedaan worden. Veel tuinen zijn constant verlicht onder het mom van
veiligheid. Maar de politie geeft aan dat een lamp met bewegingsmelder
veiliger is. Constante verlichting vormt voor de leefbaarheid van
nachtdieren een bedreiging. Denk daarbij aan uilen, dassen, egels, etc.
Nachtvlinders en kevers worden aangetrokken door de verlichting en
vliegen in of tegen de lamp. Door de warmte van die lamp verbranden
deze insecten.
Booreilanden op de Noordzee zijn voorzien van groene LED-verlichting:
minder storend voor de vogels en toch goed zichtbaar voor andere boten
op zee.
Mensen die de sterrenhemel willen bestuderen of er gewoon van willen
genieten hebben ook last van de vele verlichtingen. Waar is het nog echt
donker? Waar is de melkweg nog te zien? In Nederland kan dat het
beste op de Waddeneilanden.
Particulieren, instellingen, gemeenten en de overheid zouden bewuster
met verlichting om moeten gaan. Minder en/of andere verlichting geeft
minder uitstoot van broeikasgassen en vermindert dus de
klimaatverandering en bespaart bovendien veel op de energierekening.
In Nederland is 20% van de snelwegen verlicht, in België 90%. Onlangs
is daar besloten om in de nacht de wegverlichting te doven. Een
voorbeeld van het feit dat lichtvervuiling heel snel en gemakkelijk op te
lossen is.
Ik wens iedereen fijne en gezellige kerstdagen en voor 2009: moge u het
licht zien en het donker helpen herstellen en bewaren!
Els Derks-van der Wiel

NATUURWEETJES
Koperwieken

Waar veel heesters staan met bessen, daar zie je troepen koperwieken.
Dit zijn bruin getinte lijsters, die in het noorden hebben gebroed. Ze lijken
op de gewone zanglijster, maar hebben een lichte streep boven het oog
en een roodbruine vlek onder de vleugel die te zien is als ze opvliegen.
Aan die vlek dankt de vogel zijn naam. Koperwieken trekken vooral 's
nachts. Om contact met elkaar te houden roepen ze een hoog "Tsie".
Zelfs in de stad is het te horen.
Reizende planten

Planten en bomen reizen door het landschap met hulp van hun zaden.
Die waaien mee met de wind of drijven weg op het water. Zaden liften
ook mee in de vacht van dieren en kleven aan de kleren van mensen. Ze
ontkiemen niet op elke plek waar ze terecht komen. Een kiemplaats
moet geschikt zijn. Sommige stellen heel strenge eisen aan de bodem.
Deze soorten worden zeldzaam omdat er steeds minder bijzondere
bodems in ons land te vinden zijn.
Gevaarlijk voedsel

Het eten van zelf gezochte paddenstoelen is niet zonder gevaar. Er
bestaan veel giftige soorten. De meeste zijn niet dodelijk, maar je wordt
er wel ziek van. Het meest gevaarlijk is de groene knolamaniet, die
bedrieglijk lijkt op een champignon. Vergiftiging blijkt pas vele uren tot
wel een etmaal na de maaltijd en dan kan zelfs het ziekenhuis niets
meer doen. Het gif heeft de lever vernietigd. De patiënt raakt in coma en
sterft.

STILGEZET
Bent u wel eens “stilgezet” in uw leven? Zo, vanuit de dagelijkse
drukte, je werk, je vrijwilligerswerk of zelfs in je lichamelijke
functies beperkt? Soms zit je zo in een tredmolen van maar
doorgaan, nergens tijd voor, zelfs niet om te ontspannen. Een
manier van leven door jezelf opgelegd of door anderen aan je
opgelegd.
Velen denken ook dat ze onmisbaar zijn en zeggen dan: ”Als ik het niet
doe, wie doet het dan wel?” Een beetje hoogmoedig klinkt dit wel. Men
vergeet dat er altijd weer iemand zich aandient die het stokje overneemt,
soms na eerst een tijdje van malaise. Ik heb me ook wel eens schuldig
gemaakt aan deze houding maar heb ervaren dat toen mijn man
overleed, DSM (waar hij toen werkte) gewoon doordraaide.
Veel vaders en moeders geven al hun krachten aan verenigingen, wat
een nobel iets is. Iemand zei eens dat een vereniging alleen maar kan
functioneren bij het bestaan van gekken. Een beetje cru uitgedrukt maar
u begrijpt de bedoeling. Mensen die zich 100% belangeloos inzetten
voor anderen en zelfs geen tijd hebben om te ontspannen. Iedereen
heeft rust hard nodig. Zelfs God rustte op de zevende dag. Vaak is hun
inzet zo intensief dat vrouw, man of kinderen heel wat avonden alleen
zitten. Of dit de bedoeling is moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Ik wil
niet moraliseren.
Onlangs werd ik “stilgezet”, van de een op de andere dag. Ik was ook
heel erg druk bezig en liep me de laatste tijd zelf voorbij. Soms is een
situatie zo dat het niet anders kan. Een half jaar lang heb ik mijn vriendin
intensief naar haar sterven begeleid.
Ondanks het besef dat ik haar zou moeten missen, was het een fijne tijd
en hebben we toch nog veel kunnen lachen. Daar hield ze van, evenals
van de vele tochtjes die we afgelopen jaren maakten door het Limburgse
land.
Toen kwam de dag dat dit alles ophield. Mijn dagelijkse gang naar haar
en ook alle andere zaken welke met haar in verband stonden. Daarbij
werd ik lichamelijk beperkt zodat ik al het andere vrijwilligerswerk moest
afzeggen. Hopelijk is het tijdelijk. Mijn agenda was van rijk bezet naar
totaal leeg veranderd. Voor mij ongekend.
Toch heeft zo'n situatie nuttige kanten. Je hebt tijd om te denken. Veel
mensen blijven maar bezig omdat ze niet durven te denken. Je wordt
dan zo met jezelf geconfronteerd. Je ziet ook zaken die je liever niet bij
jezelf zou willen zien. Ben ik zo? U kent vast wel het gezegde van de

splinter en de balk in je eigen oog. Ik heb in bovengenoemde periode
heel wat balkjes op een stapeltje gelegd.
Nadat ik dagen had zitten denken en naar buiten kijken, plaatste mijn
oudste zoon voor mij een voedertafel enige meters van het keukenraam
vandaan. Ik was meteen geïnteresseerd. Ik voorzag ze rijkelijk van voer,
pinda's en zonnebloempitten. Ik hing vetbollen in het boompje en het
drinkwater werd ook niet vergeten. In een mum van tijd was de tuin vol
van gekwetter van allerlei vogels. De pimpel- en koolmezen hingen als
acrobaten aan de vetbollen. Zelfs de mus liet zich hierin niet onbetuigd.
De groenling ging op het randje zitten en liet de schilletjes van de
zonnebloempit netjes buiten de tafel vallen terwijl anderen midden in het
voer gingen zitten. De Vlaamse gaai en de grote bonte specht namen
alvast een kijkje of het de moeite waard zal zijn als de winter echt gaat
beginnen.

Kijk,deze dingen vallen mij nu op waar ik anders geen tijd voor had.
Ik wens u allen heel fijne feestdagen toe en sterkte voor mensen welke
misschien in een eensgelijke situatie zijn.
Groetjes,
Lies Kleintjens

PADDESTOELEN IN ULESTRATEN
Wie in het najaar langs de wegen en in het bos van Ulestraten lekker
wandelt, komt ze zeker tegen.
Enkele opvallende paddenstoelen te weten: De Zwavelzwam en de
Dikrandtonderzwam o.a. op de Amerikaanse eiken van de Allee
tegenover kasteel Vliek. De Vliegenzwam op allerlei plaatsen in
Ulestraten vooral onder berken bij de woningen en onder sparren, je
hoeft er niet het dorp voor uit. De Grote stinkzwam komend uit het
duivelsei; al van ver ruik je de typische aasgeur, waar de vliegen op
afkomen die voor de verspreiding van de sporen zorgen.

Figuur 1 De Zwavelzwam en de Dikrandtonderzwam (vrij zeldzaam)
op loofbomen.

Figuur 2 De vliegenzwam op zure bodem en de Grote stinkzwam
algemeen in parken,tuinen en bossen.
Tekst en foto’s: Fred Erkenbosch

Duurzaam boeren in een aantrekkelijk landschap
Het is een langdurig project, want het loopt al sinds 1982: de
herinrichting van het Centraal Plateau, dat zich uitstrekt in het ZuidLimburgse heuvellandschap , van Beek tot Vlakenburg en van
Meerssen tot Voerendaal. In de Landinrichtingscommissie Centraal
Plateau heeft Wim Gijsen zitting namens de
natuurbeschermingsorganisaties.
Wim Ghijsen is sinds maart 2006 actief als commissielid namens de
natuurbeherende instanties. Hij volgde daarin Lee Vos
(Natuurmonumenten) op. Daarnaast is Ghijsen actief lid binnen diverse
natuurorganisaties, zoals IVN, Milieudefensie en de Dassenwerkgroep
Limburg. Kortom, een man met hart voor de natuur. De gepensioneerde
chemisch technicus werkte jarenlang bij Sphinx in Maastricht, alvorens
zich te storten op het project Centraal Plateau.
Voor het begin moeten we teruggaan naar maart 1982. De LLTB doet
dan een aanvraag voor ruilverkaveling in het 5.700 hectare grote
Centraal Plateau gebied. Deze ruilverkaveling wordt in 1986 door
Provinciale Staten omgezet in een herinrichting. Een veelomvattend
project dus, waarbij de realisering van de landinrichting overigens
plaatsvindt zonder over te gaan tot onteigeningen.
Evenwicht
De voornaamste doelstelling van de herinrichting is dat de agrariërs
straks economisch en duurzaam gaan boeren in een aantrekkelijk
landschap. Er wordt daarbij voldoende aandacht besteed aan de natuur,
stelt Ghijsen. „Binnen de commissie leeft er een sterk besef voor het
behoud en versterking van zowel de agrarische sector als de
natuurwaarden in het gebied. Dat kan ook niet anders, want beiden
houden elkaar in evenwicht. Er zijn inmiddels tal van maatregelen
uitgevoerd, waaronder het aanleggen van waterbuffers, erosiestroken,
ecologische verbindingen, dassenvoorzieningen, het herstellen van beken
en bermen en het reserveren van gronden voor aanleg van nieuwe
natuur. Herinrichting is belangrijk voor natuur, milieu en landschap.
Daarnaast geeft concentratie van landbouwgebieden boeren de kans om
efficiënter en economischer te werken.
Maar het blijft moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Het is een proces
van geven en nemen. In heel Nederland zijn herinrichtingen aan de
gang, vaak gesubsidieerd met Europees geld. Het is van het grootste
belang om een goede uitvoering na te streven, want wij willen in
Limburg natuurlijk niet achterblijven. De landinrichtingscommissie is
alvast voortvarend te werk gegaan met bijvoorbeeld de aanleg van de in

totaal 49 regenwaterbuffers. Die buffers worden aangelegd om
wateroverlast en erosie tegen te gaan. Ook met het beekherstelplan is
een goede start gemaakt. Het verbeteren van de waterbeheersing en
herinrichting van beken en vloedgraven vormen belangrijke onderdelen
van het totaalplan dat moet leiden tot een onttrekking van bijna 330
hectare landbouwgrond ten behoeve van de diverse ecologische
voorzieningen in het gebied

Vrijwillige samenwerking
Daarnaast is de vrijwillige samenwerking een rode draad in het project.
Er is gekozen om niet te onteigenen. Dit biedt uiteraard veel
bescherming aan grondeigenaren, maar het verkleint ook de armslag van
de commissie om snel zaken te doen en op korte termijn voldoende
grond op de juiste plaats te verwerven. Ghijsen bevestigt dat het project
hierdoor een complexe puzzel is met veel stukjes. „Als generaties
eigenaar zijn van bepaalde gronden, dan hebben de betrokkenen een
emotionele en geschiedkundige band met dat gebied. Dat geef je niet
zomaar op voor een project waarbij je zelf niet betrokken bent of er de
voordelen niet zo direct van inziet. We hebben veel zittingen gehouden
waarop mensen hun zegje konden doen en hun wensen kenbaar konden
maken. Er zijn veel bezwaren gemaakt die uiteraard zorgvuldig
afgewogen moesten worden. Inmiddels zijn we zover dat we op 31
december 2008 kunnen spreken van de kavelovergang. De boeren
nemen dan bezit van hun nieuwe kavels. Een mooi moment in dit
ingewikkelde proces. En weer een stapje vooruit in de herinrichting van
het Centraal Plateau."

Bron: Milieufederatie Limburg

DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 28 dec.:
29e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Woensdag 7 jan.:
IVN-Avond
Onderwerp : Nieuwjaarswensen en film “Earth”
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644976
Zaterdag 10 jan.:
Activiteit Jeugdgroep
Onderwerp: schilderen van vogels en dieren
Org: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Locatie: Natuurhistorisch museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/ 045 - 4041639
Woensdag 21 jan.:
Jaarvergadering
Onderwerp: Alg. ledenvergadering en gezellig samenzijn
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643858
Woensdag 4 feb.:
IVN- diapresentatie:
Onderwerp: De Grensmaas tussen Dilsen – Stokkem en Elsloo
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644426
Zaterdag 14 feb.:
Activiteit Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Onderwerp: Bomen
Locatie: clubhome D’n Haamsjeut, Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 4 maart :
IVN- diapresentatie:
Onderwerp : Struinen door het bos

Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644248
Zaterdag 14 maart:
Activiteit Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Onderwerp: ontdekkingstocht langs Watervalderbeek
Locatie: Natuurhistorisch museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/ 045 - 4041639
Zaterdag 21 maart:
Activiteit Jeugdgroep samen met IVN en andere verenigingen
Onderwerp: Opschoonactie van de natuur
Organisatie: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen/Bestuur Ulestraten
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639 /3644976
Woensdag 1 april:
IVN- diapresentatie
Onderwerp: Water nader bekeken
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644976

Zondag 5 april:
Lentewandeling Langs de oostelijke Maashelling
Vertrek: 14.00 u Raadhuisplein Cadier & Keer
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 11 april:
Activiteit Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Onderwerp: meehelpen op een zorgboerderij
Vertrek: clubhome D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Woensdag 6 mei:
IVN-Avondwandeling
Onderwerp: Natuur anders beleven; aarde, water, lucht, vuur.
Vertrek: 19.30 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3643740
Zaterdag 9 mei:
Avondactiviteit Jeugdgroep
Onderwerp: Vleermuizen

Org.: Jeugdgroep IVN Ulestraten en Meerssen
Vertrek: 20.00 uur Natuur Historisch Museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
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

COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Jeugd

Theo Custers (ad interim)
Meerstraat 23
6241 ND Bunde - tel: 3649649

Werkgroep Amfibieën
en Reptielen

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Planten

Wil Dohmen
Kasteelstraat 66
6235 BR Ulestraten – tel: 3644248

Werkgroep Zoogdieren

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976

Werkgroep Venel

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Vogels

Theo Custers
Prins Willem Alexanderlaan 7
6241 GL Bunde - tel: 3649649

Werkgroep Wandelingen

Fred Erkenbosch

& Excursies

Henri Dunantstraat 31
6235 AN Ulestraten - tel: 3644647

Werkgroep Afdelingsblad

Jean Slijpen
Blockhuysstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426

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 email-melding kunt u vragen voor
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: wimar@hetnet.nl

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.

