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VAN DE BESTUURSTAFEL
Gezien de voortekenen kunnen wij een prachtige zomer tegemoet zien.
Met een vooruitziende blik hebben wij een groot aantal buitenactiviteiten
gepland, denk hierbij aan de Natuurkroegentocht, de jaarlijkse fietstocht,
een avondwandeling door het Gerendal om de orchideeën te kunnen
bewonderen, een avondwandeling in onze eigen omgeving, wandelingen
gepland in september, de groene maand.
En verder nog de diverse activiteiten van onze werkgroepen.
Bestuursleden namen deel aan verschillende vergaderingen en
overlegstructuren. Werkgroepen organiseren ook nog hun eigen
activiteiten en hebben hun eigen excursies.
Al onze leden kunnen zich ook melden bij een werkgroep, profiteer
maximaal van uw lidmaatschap. U krijgt er veel voor terug!!!
Ook kan men zich nog aanmelden voor de cursus: Kaart, Kompas en
GPS-systeem.
Als lid betaalt u slechts € 20, niet-leden betalen € 25. U ontvangt een
cursusmap, koffie en/of thee tijdens de binnenlessen zijn gratis. Materiaal
zoals kaarten, kompas GPS en boeken zijn aanwezig en gedurende de
cursus beschikbaar voor de cursisten. Aanmelden kan via tel. nr. 0433643858.
I.K.L. en andere organisaties zijn druk bezig met het aanleggen van
“nieuwe natuur’’ in onze omgeving. De vooruitzichten zijn veelbelovend.
Als duidelijk is dat aanplantingen en dergelijke geslaagd zijn, wordt het
gebied opengesteld voor publiek.
Een wandeling o.l.v. Wim Derks maakte voor veel leden duidelijk hoe en
waar precies de ecoducten gepland zijn. Er zal in de toekomst veel te
genieten zijn.
Onze Jeugdgroep was o.a. op bezoek bij imker, Jan van Hinsberg. Deze
had veel moeite gedaan om de jeugd, alles betreffende het imkeren, uit te
leggen. Hij had zelfs een grote stand opgebouwd in zijn tuin. De jeugd
luisterde zeer aandachtig en genoot van het gepresenteerde.
Ook de stukken geroosterd brood met honing, aangeboden door Rieki van
Hinsberg, gingen er in als de spreekwoordelijke koek.
Verder genoot de jeugd ook van een ochtend Natuurbeleving, in de vorm
van spellen o.l.v. Ger Voncken. Het was een gewaarwording, dat een
groep van 23 kinderen, doodstil kon zijn.
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Zien wij u weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de
maand in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut?
Ontmoeten wij u ook weer op onze cursussen, wandelingen, excursies,
fietstochten, presentaties en andere activiteiten?
Tot horens en/of ziens,
Namens het bestuur,
Frans Passier
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HET MAAIEN VAN WEGBERMEN: GEMEENTE MEERSSEN
Inleiding.
Wegbermen moeten minstens tweemaal per jaar worden gemaaid om
geen overlast te krijgen van een te hoge begroeiing. Bij dit maaien
hebben we te maken met allerhande planten, mossen, kruiden,
bloemen, etc. kortom de flora genoemd én met allerhande diertjes
zoals insecten, slakken, vlinders,etc. kortom de fauna.
Een goed maaibeleid is van groot belang zowel voor de flora als voor
de fauna in de berm.
De flora
Om een goed ontwikkelde flora in een wegberm te krijgen is het
noodzakelijk het maaisel direct na het maaien af te voeren en niet op de
berm te laten liggen, anders wordt de berm te voedselrijk en groeit er
alleen maar gras en/of brandnetel. Dit gebeurt ook als er meststoffen
vanuit de akkers uitspoelen en op de berm terechtkomen. Hoe schraler of
armer een berm is des meer soorten aan planten in een berm groeien en
des te meer en langer zo’n berm bloeit!
Een gunstige bijkomstigheid is ook nog dat een schrale berm veel minder
maaisel oplevert en er dus minder hoeft te worden afgevoerd.
De fauna
Een schrale en dus aan planten meer gevarieerde berm biedt voor dieren
veel meer mogelijkheden dan een berm waarop alleen maar gras groeit.
In een berm met veel soorten planten bevinden zich ook altijd veel
verschillende soorten dieren en deze dieren mogen niet het slachtoffer
worden van de maaimachine. Een vlinder kan wegvliegen als de maaier
komt, maar een wijngaardslak kan hooguit zijn kop wat intrekken!
Maatregelen voor flora en fauna in de wegberm
Van de 35 ha berm in de gemeente Meerssen wordt het overgrote deel
behandeld volgens de methode maaien en afvoeren, een klein deel wordt
met de klepelmaaier gemaaid, hierbij blijft het maaisel dus liggen. Dit
gebeurt op plaatsen waar de flora toch sowieso weinig kansen heeft bijv.
bij zeer smalle bermstroken.
Een ander maatregel is dat in onze gemeente de zogenaamde 80-20
regel geldt, dat wil zeggen dat 80% van de berm wordt gemaaid en dat de
resterende 20% blijft staan tot de volgende maaibeurt. Dit wordt gedaan
om de zaden de gelegenheid te geven te rijpen en zich te verspreiden.
Tevens dient deze 20% voorlopig ook als schuilgelegenheid voor de
aanwezige fauna tot de afgemaaide bermflora weer hoog genoeg is.
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De aannemer die het maaien uitvoert heeft in het maaibestek van de
gemeente staan dat hij niet korter mag maaien dan 8 cm, in het vakjargon
heet dit: een stoppelhoogte van 8 cm laten staan. Dit is erg belangrijk voor
de z.g. grondfauna zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde wijngaardslak.
Bovendien mag de aannemer niet teveel bodemverwondingen
veroorzaken, dit zijn de kale plekken die ontstaan als de maaibalk over de
grond schuurt en daarbij de bodem beschadigt.
Dit laatste is niet altijd te vermijden vanwege de oneffenheid in de
bermen, kleine bodemverwondingen bieden ook weer kansen voor zaad
dat op dergelijke plaatsen dan gemakkelijker kan ontkiemen.
Tot slot
Onze gemeente past een maaibeleid
toe dat gunstig uitvalt voor de
bermflora en bermfauna, de zwakke
schakel in deze is echter de
aannemer die met de uitvoering van
dit beleid is belast.
Het is niet altijd mogelijk om alles
precies uit te voeren volgens het
maaibestek, maar onze bermen en
alles wat daar bij hoort, mogen geen
slachtoffer worden van een roekeloos
maaigedrag. Dit laatste is goed
herkenbaar aan veel
bodemverwondingen,
beschadigingen aan bomen die in de
berm staan en aan een te geringe
stoppelhoogte.
Als er sprake is van een onbehoorlijk
maaien van wegbermen binnen onze
gemeentegrenzen kan dit gemeld
worden bij ondergetekende of bij een
van onze IVN-bestuursleden of
coördinatoren.
Voor eventuele verdere inlichtingen,
Wim Ghijsen, lid van het Groen Platform van de gemeente Meerssen.
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LENTEHERINNERINGEN
Toen we (redactie) de schrijvers van D’n Haamsjeut vroegen hun kopij
voor de zomereditie in te leveren, kregen we van Lies Kleintjens een mail,
vol met schuldgevoelens. En dat vanwege het feit, dat ze dit keer geen
artikel zou inleveren, omdat ze midden in een verbouwing zat.
Maar………. Ze had een gedicht gelezen, met herinneringen aan de
lentemaand mei. Of dat ook kon? Ja natuurlijk kan dat! Bij deze dan:
Mei
Het grijs trekt uit de lucht
blauw vloeit in de gaten
de zon wordt uitgelaten
de aarde opgelucht
bomen krijgen groene vingers
in de struiken bloemenslingers
het seizoen verjaart
de kievit buitelt dronken
door de schoongeveegde hemel
in de sloot het zwart gewemel
van de kikkerdrilse vrucht
een meisje lacht
een jongen kijkt
naar het voorjaar in haar ogen
het kind verruimt zijn wereld
schept droomkastelen
uit het warme zand
de slootwal spreekt in tongen
van geel en groen en lila
langs een pinksterbloem
bestijgt het lieveheerbeest de kansel
tussen hondsdraf en paardebloem
luistert groen het gras
bij de sloot een gele lis
die lispelt dat dit leven is
paardebloemenpluis
laat zich drijven langs de dag
die eeuwig duren mag
maar de koekoek roept de avond
en het vallen van de nacht
en over gindse olmen
nadert het donker zacht.
Adriaan
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DE COÖPERATIEVE STOOMZUIVELFABRIEK ST. JOSEPH
IN ULESTRATEN
Een gewoon bericht in de krant van maart 2008: Woning te koop.
St. Catharinastraat 39. Er zijn mensen die zo een bericht opvalt, met
name als je woningzoekend of nieuwsgierig bent. Mijn interesse
werd gewekt omdat deze woning meer was dan de verkoop van een
gewoon huis. De woning was namelijk bijzonder omdat in vroegere
tijden hier de voormalige boterfabriek van Ulestraten gevestigd was.
Een andere fabriek in die tijd 1929 was de Ladderfabriek van G.
Zegers waar 10 mensen werkten.

Veel mensen weten dit niet en zelfs onder de jongere echte
Ulestratenaren was het bestaan van de boterfabriek onbekend. Ook in
Schimmert , Moorveld (1901-1922 genaamd de “Toekomst”) en Geulle (de
“Eendracht” in Hulsen 1896-1904) en Elsloo (rond 1900) waren
melkfabrieken die ook boter maakten, maar wel kleiner waren dan die van
Ulestraten. Over deze fabriek gaat dit artikel in de Haamsjeut. De melk- of
boterfabriek St. Joseph heeft bestaan van 1900 tot 1943 en was gevestigd
in de woning die nu te koop staat.
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Een bericht in het boek “Meerssen, impressies uit een rijk verleden”
vermeldt: “In de tweede helft van 1918 ontstonden er moeilijkheden
rond de Ulestratense boterfabriek St. Joseph. De bij deze fabriek
aangesloten boeren werden gerantsoeneerd door de schaarste en
distributie in de oorlog 1914-1918, waardoor de zelfkarners in het
voordeel kwamen”. Dus buiten de fabriek waren er in Ulestraten veel
mensen die thuis zelf boter maakten. Dit gebeurde tot in de 18e eeuw met
de hand, toen kwamen er de karnmolens hierbij werd de stok met een
tandrad voortbewogen. Het tandrad bleef zelf in beweging doordat een
hond of paard rondjes liepen in de molen. Later kwamen ook de
handkarnmolens o.a. Victoria Karn
merk “Ideaal”. (zie foto). Deze
karnton stond in een gang van de
voormalige boerderij “de Gaffel” aan
de Beekerweg en is blijkbaar van
elders aangevoerd.
De karnton van de melkfabriek “De
Toekomst” in Moorveld werd
gevonden op de Moorveldshof, is
gerestaureerd en staat nu in het
zorgcentrum “Ave Maria” in Geulle.
Alle boeren die melk leverden waren
gezamenlijk eigenaar. Het voordeel
hiervan was dat er geregeld contant
geld binnen kwam, zeker voor de
kleine boer. In 1923 had de
boterfabriek van de vereniging St.
Joseph twee mannelijke arbeiders
boven de 16 jaar.
Waarschijnlijk in die tijd of later was Alphonse Courage er directeur
(straks hierover meer). Verder werkte Sjir Stevens er als botermaker en
Frans Jennekens was de technische man. Hij zorgde voor het ketelhuis
en de melkontvangst. Het waren bekende vrijgezellen in Ulestraten. De
melk werd ’s morgens aangevoerd door vrachtrijder Brassé, die de
melkbussen bij de deelnemende boeren ophaalde. Dat gebeurde met kar
en paard, een zogenaamde plateauwagen. Ook werden de melkbussen
door de mensen in het dorp met de hondskar aangevoerd.
Later, na 1943, vervoerde Brassé de melkbussen van Ulestraten naar de
melkfabriek in Beek.
De stoomketel kon een vermogen leveren van 7 pk (nu 5 kW) en stond
geplaatst in het linkergedeelte van de boterfabriek en werd vroeg in de
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morgen aangestoken. De stoom bracht een grote drijfriem in beweging.
Deze liep onder de plafond door naar het midden van de fabriek. Van
hieruit gingen er aftakkingen naar een centrifuge (dit is een machine
waarin de melk snel wordt rondgedraaid) en een grote karnton. Door de
middelpuntvliedende kracht van de centrifuge worden de zwaarste
deeltjes in de melk het verst weggeslingerd, terwijl het lichtste gedeelte,
de room zich in het midden verzamelt en wordt afgevoerd. Op die manier
wordt de melk afgeroomd. Room is een andere naam voor melkvet. Boter
bestaat ongeveer uit 82% melkvet. Van deze room wordt boter of
slagroom gemaakt. De room kwam door middel van mankracht in de
karnton terecht en na het karnen werd de boter uit de karnton geschept.
Wat overbleef noemde men ondermelk of gekarnde melk (karnemelk).
Deze ging vaak terug naar de boeren die ze aan de varkens of kalveren
voerden. Ook werd ze aan de particulieren verkocht.
Deze ondermelk had behalve als veevoer, weinig economisch nut. In het
dialect en in de volksmond noemde men deze melk “fotsj” of weinig
waarde hebbend. Algemeen werden de melkfabrieken dan ook “fotsj”
genoemd of dat nu in Ulestraten, Elsloo of Beek was. De carnavalsvereniging De Sajelaire uit Elsloo spreekt over de boterfabriek van Elsloo
als “de fotsj”.
De productie van de boterfabriek bedroeg in 1909 12098 kg en in 1939
23244 kg. Dat was een behoorlijk aantal. De geproduceerde boter werd
meestal verpakt in houten tonnen van ongeveer 25 kg en was bestemd
voor de groothandel. Ook werd er boter verpakt in 1 kg verpakking. In elk
pak boter werd met een houten stempel een dun keurmerk (het
zogenaamde boterpapier) geslagen. Er was dus een strenge
kwaliteitscontrole. Zo was er altijd te controleren waar de boter vandaan
kwam, maar wel lastig: als je de boter ging gebruiken dan moest je eerst
het keurmerk er uit peuteren.
Boeren en particulieren konden overdag de boter kopen vanaf de fabriek.
De koeling was in die tijd een groot probleem: koelkasten bestonden er
toen niet, er was zelfs geen elektriciteit. Voor de koeling gebruikte men
staven ijs, die door de firma Meens werden geleverd. De elektriciteit in
Ulestraten kwam overigens pas in 1920.
Later is de productie van de boterfabriek overgeplaatst naar Beek en is
die fabriek weer overgegaan in Sibema (Sittard-Beek-Maastricht).
Uiteindelijk zijn alle zuidelijke Zuivelcoöperaties opgegaan in de
zuivelgigant Campina. Na het functioneren als boterfabriek heeft het
gebouw ook nog gediend als opslagplaats voor o.a. pootaardappelen en
als zeepfabriek. In 1951 kwamen een tiental Indonesische families naar
Ulestraten. Zij gingen wonen in de Burg. Visscherstraat en omgeving.
Deze families waren o.a. Emons, Kraus, Groen, Muller, Binchorst, Dieters
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en Meeuwissen. Deze Meeuwissen, een
vijftiger, startte de zeepfabriek in de
vijftiger jaren. Hij zorgde ervoor dat de
mensen van Ulestraten altijd lekker
roken, als ze het dorp verlieten. Ze
reden langs de fabriek, want hier rook
het sterk naar zeep. En uiteindelijk is het
gebouw van de boterfabriek verbouwd
tot een woning, die nu anno 2008 weer
te koop staat.(zie foto) Een bijzonder
gebouw met een unieke geschiedenis.
Over boterbereiding: Zoals gezegd
werd er vroeger op de boerderijen boter
gemaakt in eenvoudige houten tonnen
of melkbussen (zie foto) of grote platte
kommen van aardewerk of metaal (die
kommen noemde men in de volksmond “baren”) of een ronddraaiende
ton. In de karnton wordt de room stevig heen en weer geschud (karnen);
hierdoor wordt het vocht verwijderd en klonteren de boterkorrels aan
elkaar (kleine stukjes boter). Na het karnen werd het samengeklonterde
vet (dat de grootte van erwten had) en de ontstane karnemelk van elkaar
gescheiden. Het vet dat nog restanten karnemelk bevatte werd flink
gekneed en zo ontstond er boter.
Hetzelfde gebeurde ook in de dorpen
en gehuchten waar de mensen liters
melk in emmers of kannen bij elkaar
sprokkelden bij de boeren. Ze lieten
de melk een dag staan en kwam de
room boven drijven, dan werd deze
afgeschept. Hierna kon de productie
van eigen boter beginnen. Daarna
werd ze opgeslagen op een koele
plaats als er teveel van was.
Ook werd de karnemelk vroeger nog
gebruikt om de fluitekjés of witte kjés
te maken. De soms zure geschifte
karnemelk (o.a. door
temperatuursomstandigheden) werd
door een schone doek of laken
gegoten. De doek werd opgehangen
en dan kon hierna het vocht
uitlekken. De volgende dag werd het
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witte stolsel uit de doek gehaald en
geroerd en had men een lekkernij: de
fluitekaas of nu de roomkaas. De
karnemelk gebruikte men o.a. om pap
van te maken; denk maar eens aan de
vroeger beruchte havermoutpap, vooral
in de oorlog toen andere producten
schaars waren.
Dus: Roomboter is een melkproduct
en moet tenminste 82% melkvet
bevatten en is dus gekarnde room van
melk. En margarine wordt gemaakt van
plantaardige oliën, de olie wordt
gewonnen uit o.a. zonnebloemen, maïs
, koolzaad en palmvruchten.
Als laatste wil ik een afrekeningzakje
voor geleverde melk van de fabriek
(origineel) uit 1910 laten zien. De
toenmalige boer en gemeenteraadslid
Hubert Kersemakers leverde die melk
en het afrekeningzakje werd terug
gevonden achter een schilderij door
Wim Thissen die het mij opstuurde.
Over Alphons Courage : Hij is geboren op 2
augustus 1870 en overleed op 8 juni 1944 en
was een bekend persoon in Ulestraten. (Zie foto)
Hij bekleedde diverse functies in de voormalige
gemeente Ulestraten. Zo was hij o.a.
gemeenteontvanger en plaatsvervangend hoofd
van de politie (toen was het de veldwachter).
Verder was hij zoals eerder vernoemd directeur
van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St.
Joseph. Voor de kleine boeren die fruit leverden
aan de Coöperatieve Fruitveiling te Bunde
zorgde hij dat die hun geld kregen en dat werd
op zondag na de hoogmis bij hem thuis
uitbetaald. Ook was hij penningmeester van het Armenbestuur.
Zijn grootste hobby was de Fanfare Concordia, eerst als muzikant en later
tot aan zijn dood secretaris.
Ter afsluiting van dit artikel wil ik Hub Kersemakers en Paul Notten
bedanken voor hun informatie, opmerkingen en stimulerend commentaar.
12

Ook wil ik mensen oproepen die meer kunnen vertellen of aanvullingen
kunnen geven op het artikel van de boterfabriek, zich te melden bij Fred
Erkenbosch. Of mail fred.erkenbosch@hetnet.nl
Bronvermelding:
- “Meerssen, impressies uit het rijke verleden van een jonge gemeente.”
Gemeente Meerssen, 1994.
- www.zuivelonline.nl
Fred Erkenbosch
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DE RUG OP
Maandag 31 maart reed ik met de auto vanuit Moorveld richting
Vliegveldweg, Westzijde, en passeerde het weiland van de zonen
Hupperichts. Zij hebben een veeteeltbedrijf met melkkoeien waaronder
rood bont en om in vaktermen te blijven wat vetbeesten van buitenlandse
komaf: Limousin runderen. Vanuit mijn ooghoek zag ik een viertal
Limousins lopen. Niks bijzonders. De runderen deden wat zij in hun
relatief korte bestaan altijd doen: met de kop naar beneden en grazen.
Maar er kwam toch heel even een van grazende koeien afwijkend beeld
op mijn netvlies. Zag ik dat goed? Een kraai op een koe! Bij de autoweg
ben ik gelijk omgedraaid en terug om mijn waarneming te controleren. En
inderdaad. Op het achterste van een groot rund in de kleuren rood met
verspreid over de vacht wat plukken van wit, kroezelig haar, zaten
inmiddels twee roeken. De eerste roek die ik bij het voorbijrijden al gezien
had, was driftig bezig met pikken, links, rechts, ondertussen steeds even
rond kijkend om te zien of de kust (en de rug van het rund) nog veilig was.
Aanvankelijk vond ik roek 1 (de pikker) maar een vreemde vogel, want hij
was helemaal wit rondom en voor zijn kop. Zijn ogen waren niet te zien.
Langzaam reed ik naderbij in de wetenschap dat je al rijdend vanuit de
auto prima waarnemingen kunt doen in de vogel- en dierenwereld. Zolang
je maar vooruit gaat en geen deur open doet. Op korte afstand van de
runderen zag ik wat er gebeurde. De roek plukte driftig gekrulde lange
witte haren uit het blesgedeelte van het rund en dacht: ‘God bless mij
nes’! In de snavel van de roek een dot witte haren met een lengte van wel
drie tot vier centimeter. Daardoor ook dat die vogel zo vreemd overkwam,
want zijn doorgaans zwarte kop ging bijna helemaal schuil achter die
‘ploezjel’ witte haren. De inmiddels toegevlogen roek nr. 2 wipte meer
ongeïnteresseerd over de rug als wilde hij zeggen: wat doe ik hier
eigenlijk! Voor roek nummer één was dat duidelijk géén vraag. Hij was
bezig met nestbouw en daarbij gevorderd tot de vloerbedekking. Op
enkele honderden meters afstand van het weiland bevindt zich een van de
vele roekenkolonies rond het vliegveld. De witte pluimharen waren
bestemd als zacht ondergrondje om op te gaan broeden. Een leuk
neveneffect van het gepik in die lange, licht gekrulde witte haren op het
achterste ruggedeelte van het Limousin-rund was dat die bijna helemaal
rechtop stonden.
Later op de dag en ook de dagen erna ben ik nog enkele malen gaan
kijken of een van de roeken nog eens op herhaling wilde komen. Dat was
helaas niet het geval. Wel te zien waren de limousin-runderen, vlakbij de
plek waar eerder koetje-pik was gedaan. Bij het rund op de foto met de
witte vlek op de rug is duidelijk te zien dat de pluk witte haren nog omhoog
staat. (zie foto)
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Tijdens de sessie met de roeken trokken de runderen zich niks aan van
het pik- en pulkwerk. De dieren gingen ongestoord door met grazen. In
hun onbekommerde houding straalden zij iets uit van: jullie, roeken
kunnen ons de rug op. En de roeken, och, die zijn er maar wat graag op
gevlogen.
Paul Notten, Moorveld.
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VERHALEN ROND EEN SAAIE PLANT
Als een plant geen grote of kleurige bloemen heeft, hebben we de
neiging om er aan voorbij te lopen: niet interessant. Waarschijnlijk
heeft iedereen dat, zeker als de plant vrij algemeen is. En helemaal
als je er niet voor naar een natuurgebied hoeft maar als de plant
hoort bij de onkruiden: de planten die plotseling gaan groeien op
plekken die je eigenlijk voor iets anders had bestemd. Zelfs mensen
die echt geïnteresseerd zijn in planten hebben er last van, als ik
mezelf als voorbeeld mag nemen. Wie staat er nou stil bij bijvoet? Ik
maar heel zelden eerlijk gezegd. Maar dat is weer eens onterecht
gebleken. Bijvoet is mooi en misschien wel interessant, maar je moet
wel kijken.
Bijvoet is mooi
Natuurlijk kunnen we van mening verschillen over wat mooi is, maar
meestal worden mensen het wel eens over wat de moeite waard is om
een tweede keer te kijken. Dat bijvoet een tweede blik waard is, bleek
eens nadat een foto had gemaakt van de bloemtros van deze plant. Pas
toen ik de foto thuis bekeek, zag ik dat die bloemtros eigenlijk best leuk
was. Niet dat ik nu mijn tuin vol ga zetten met bijvoet, maar toch de
interesse was gewekt. En dan blijkt toch dat er nog een hele boel andere
dingen zijn rond bijvoet en de Artemisia familie.

16

Artemisia familie
Bijvoet heet officieel Artemisia vulgaris en hoort bij de composieten. Als je
het toch al niet van je uiterlijk moet hebben, kun je beter niet bij de
composieten horen met vrolijk bloeiende familieleden zoals de margriet,
distel, paardenbloem, korenbloem etc. maar daar kan bijvoet natuurlijk
ook niets aan doen. De hele familie Artemisia heeft hetzelfde probleem,
de bloemetjes zijn klein en onopvallend zelfs als ze met een aantal bij
elkaar staan zoals hoort bij een composiet. Het enige opvallende is dat de
bladeren vaak dubbel en zelfs drievoudig geveerd zijn en dat het soms
forse planten zijn. Maar voor de bestuiving maken ze vooral gebruik van
de wind en dan heb je geen fraaie bloemen nodig.
In de Oecologische Flora wordt steeds gekeken welke insecten of
parasieten een speciale band hebben met een plant. Dan blijkt dat de
insecten heel anders tegen bijvoet aan kijken dan wij: een zeer
interessante plant! Het overzicht van insecten die een speciale relatie
hebben met bijvoet is meer dan een halve pagina lang! Natuurlijk is het
dan weer de vraag of bijvoet daar blij mee moet zijn want voor de
bestuiving zijn al die insecten niet nodig, dus de meeste komen voor eten
en huisvesting: gallen, vlinderrupsen, mineerders, boorvliegen, bladluizen.
Een bedreiging voor bijvoet zijn al die insecten in ieder geval niet. Maar
eigenlijk is het vreemd dat zoveel insecten aangetrokken worden door
deze plant want de Artemisia familie is beroemd en berucht door de
geuren en smaken die de planten produceren en dat is meestal bedoeld
om insectenvraat te voorkomen. Bijvoet is niet de meest geurige maar is
zeker niet reukloos. Beroemde familieleden hebben de keuken gehaald:
dragon en citroenkruid en de meest beruchte en beroemde is
absintalsem.
Bijvoet
Bijvoet is in ons land zeer algemeen. Alleen op zeer zware of natte grond
voelt bijvoet zich niet zo thuis, een beetje schaduw is geen probleem.
Bijvoet komt voor in grote delen van Europa en Azië en is ook in NoordAmerika ingeburgerd. De Artemisia familie stamt waarschijnlijk uit de
zoute, half woestijnachtige streken in het binnenland van Azië, al zie dat
niet direct aan bijvoet. Bijvoet lijkt geen plant die gebouwd is op droogte.
Zoals gezegd de bloemetjes zijn klein, geel en staan met een aantal bij
elkaar in een hoofdje. Een aantal van die hoofdjes vormen dan weer een
“pluim” maar aandacht trekken doet het nog steeds niet. Bijvoet wordt
gemakkelijk meer dan een meter hoog. Veel van zijn familieleden
gedragen zich als een halfstruik waarbij in de winter de uiteinden van de
takken doodgaan maar de onderste delen verhouten en in het voorjaar
weer uitlopen. Maar bijvoet is gewoon een vaste plant.
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De oorsprong van de naam bijvoet is niet duidelijk. Men zegt dat als je
blad van bijvoet in je schoen legt, je minder moe wordt van het lopen. De
Herbarius van Stephaan Blankaart uit 1696 zegt dat je er een voetbad van
moet maken. De officiële naam Artemisia is ook al niet duidelijk. Artemis is
de Griekse godin van de jacht maar ze had ook een rol in de bescherming
van de geboorte. Blankaart zegt dat bijvoet ook helpt tegen menstruatie
klachten en dat zou dan het verband moeten zijn. Misschien toch een
beetje saai eigenlijk, die bijvoet.
Alsem
De Nederlandse naam van Artemis is alsem. In ons land komen minstens
twee ingeburgerde of inheemse soorten voor die ook alsem heten:
zeealsem en absintalsem. Zeealsem is een zilverig grijze plant die van
zout houdt en die bij ons dus alleen aan zee voorkomt. In andere landen
groeit ze ook aan zoute meren en dergelijke. Absintalsem groeit ook in het
binnenland o.a. in Zuid Limburg, maar waarschijnlijk is de plant in heel
West-Europa een verwilderde
cultuurplant. Vroeger werd de
plant gekweekt voor
medicinaal gebruik en voor
kruidenbitters en kon
absinthalsem dus ook
gemakkelijker verwilderen.
Absintalsem (Artemisia
absinthium) is de meest
geurige van de familie en de
meest bittere. Waarschijnlijk is
deze combinatie de reden dat
er zo’n heilzame werking aan
wordt toegeschreven.
Blankaart heeft in de
Herbarius meer dan vier
pagina’s nodig om alles rond
absintalsem te beschrijven.
Kruidenbitters waren
waarschijnlijk oorspronkelijk
ook bedoeld als medicijn,
maar het hoge percentage
alcohol zorgde voor een
bredere afzet. En daarna aan
heeft absintalsem zijn roem te
danken.
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De groene fee
Volgens de verhalen maakte de Zwitser Dr. Pierre Ordinaire in 1792 een
alcoholisch drankje met absinthalsem als een van de belangrijkste
smaakmakers maar het gebruik van deze plant in (alcoholische) drankjes
is ongetwijfeld ouder en het zit nu nog in o.a. Beerenburg en Vermout.
Henri Louis Pernod kocht of kreeg het recept van Ordinaire en in 1797
startte de eerste destilleerderij in Zwitserland. In 1805 begon Pernod een
tweede bedrijf in Frankrijk en werd absint een zeer veel (en vaak teveel)
gedronken drank in Europa.
De meeste sterke dranken worden puur gedronken of gemixt. Absint heeft
een zeer hoog alcohol percentage (tussen 45 en 75%) maar ik weet niet
of het daarom op een speciale manier werd gedronken. Je dient het in
ieder geval te verdunnen met een flinke hoeveelheid water. Er gebeurt
dan iets merkwaardigs: de heldere lichtgroene drank wordt plotseling gelig
en troebel. Ongetwijfeld zal dit de vaste Frankrijk gangers bekend
voorkomen: pastis wordt ook zo gedronken. Dat klopt want pastis is de
‘opvolger’ van absint. Rond 1900 werden de verhalen rond absint steeds
sterker: kunstenaars beweerden dat de drank geestverruimend en
inspirerend was: de groene fee. Andere meenden dat je van de stof thujon
uit de absinthalsem psychotisch werd. Onderzoekers vonden inderdaad
wel dit soort effecten maar dat was waarschijnlijk bij veel en veel hogere
concentraties dan er in de drank zitten. Maar toen een Zwitserse
alcoholist, Jean Lanfray, in 1905 zijn hele gezin uitmoordde, werd dit aan
de absint geweten en rond 1915 was de drank in bijna heel Europa
verboden.
De Franse destillateurs lieten het daar niet bij en kwamen met een nieuwe
drank: de pastis. Eigenlijk is pastis niet veel anders dan absint want er
zitten dezelfde kruiden in behalve de absinthalsem, die is eruit gelaten.
Sinds een paar jaar is de originele absint weer toegestaan omdat de
risico’s van thujon bij nader inzien wel heel erg klein zijn. Verrassend is
dat je nu op internet allerlei verhalen vindt over het geestverruimende van
absint en over de rituelen hoe je het moet drinken en hoe je je eigen
absint kunt maken.
Lieve Annie
Het kopje hierboven suggereert misschien dat ik zelf te veel absint of
pastis heb gedronken, maar het is de vertaling van de Engelse
plantennaam Sweet Annie, ofschoon Zoete Annie hier waarschijnlijk
correcter is. Het is een plant die oorspronkelijk uit China komt maar ook is
ingeburgerd in de VS. De officiële naam van Sweet Annie is Artemisia
annua, familie dus van bijvoet en absintalsem. Het ‘lieve’ of ‘zoete’ in de
Engelse naam wijst waarschijnlijk op het feit dat deze alsem niet bitter is.
Er is op dit moment veel belangstelling voor Sweet Annie, niet alleen
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omdat het als sla gegeten kan worden, maar vooral omdat extracten
ervan waarschijnlijk helpen tegen malaria.
Rond 400 na Christus schreef een Chinese arts dat Sweet Annie helpt
tegen koortsen en speciaal tegen malaria koortsen. Dat werd vergeten en
zo’n vijftig jaar geleden herontdekt. Het Chinese leger liet dit onderzoeken
en sinds een twintig jaar begint men ook in het Westen te geloven dat
artemisinine (de werkzame stof) bruikbaar is tegen malaria. In Zuidoost
Azië is malaria (weer) een groot probleem omdat de ziekte met de
goedkope kinine nauwelijks meer te bestrijden is. De WHO,
wereldgezondheidsorganisatie, raadt dan ook aan om zeker in die
omgeving kinine te combineren met artemisinine preparaten. Maar
hierdoor ontstaat gebrek aan Sweet Annie planten en nu probeert het
farmaceutische bedrijf Novartis de plant te kweken in Afrika want ook daar
begint malaria resistent te worden tegen de bekende geneesmiddelen.
Bijvoet, absintalsem en de andere alsems zijn en blijven natuurlijk een
beetje een saaie planten. Maar dat wil niet zeggen dat er niets aan te zien
valt en zeker niet dat er niets over te vertellen valt.
Jan van Dingenen
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BUITEN TIJDENS ONWEER
Het is u vast ook al eens overkomen dat u tijdens een wandeling op
een mooie zomerse dag plotseling met een (dreigend) onweer wordt
geconfronteerd. Vaak bekruipt je dan een tamelijk onbehaaglijk
gevoel, zeker als je in het open veld of langs een bosrand wandelt en
er geen schuilgelegenheid is. In zo’n situatie is het in ieder geval
belangrijk dat je weet hoe te handelen om de kans op letsel zo veel
mogelijk te beperken.
Onderstaand artikel geeft beknopte informatie die in geval van
dreiging het verschil kan maken tussen in paniek raken en zo veilig
mogelijk handelen.
Het artikel komt van de site www.bliksem.nl, die zeker de moeite
waard is om eens te bezoeken. Er staan nog veel meer situaties
beschreven en hoe dan te handelen.
Doe uw voordeel!
Jean Slijpen
BUITEN TIJDENS ONWEER
Hoe men zich tegen de, vaak ernstige gevolgen van blikseminslag
kan beschermen, zou eigenlijk algemeen bekend moeten zijn. De
praktijk leert echter, dat bepaalde regels niet goed in acht worden
genomen.
Hierdoor zijn, meestal uit onwetendheid, steeds opnieuw slachtoffers te
betreuren. Daarom een aantal spelregels op een rijtje.
Wanneer actie?
Met de ‘Tien seconden regel’ kunt u inschatten wanneer u het gevaar
loopt, te worden getroffen door de bliksem. Onweer op afstand begint
namelijk met gerommel. Hét moment om preventieve maatregelen te
treffen. Ziet u ook bliksemflitsen dan komt het onweer uw kant op. Tel in
dat geval het aantal seconden vanaf het moment dat u de lichtflits
waarneemt tot het moment waarop het geluid van de donder u bereikt. Is
dat binnen tien seconden dan is de afstand tussen u en de onweersbui
circa drie kilometer. Het onweer is nabij. U dient meteen maatregelen voor
uw persoonlijke bescherming te nemen. Hoe snel het onweer u bereikt is
afhankelijk van o.a. windrichting en kracht. Is de tijdsspanne tussen flits
en donder korter dan drie seconden dan zit u midden in de onweersbui.
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Wat is een veilig onderkomen?
Is er sprake van zo’n nabije onweersbui, zoek dan zo snel mogelijk
beschutting, bij voorkeur in een gebouw dat van bliksembeveiliging is
voorzien. Is zo’n plek niet voorhanden schuil dan in auto, caravan,
camper, bus, tram of trein wanneer die tenminste een, overwegend van
metaal gemaakte, carrosserie heeft. Zo’n schuilplaats biedt een hoge
mate van bescherming tegen de bliksem, zolang men tenminste ramen,
deuren, schuifdaken, dakluiken en dergelijke gesloten houdt. Ook schuilen
onder grote bruggen en viaducten is redelijk veilig, mits u uit de buurt blijft
van ondersteuningen en fundamenten. Is er geen veilig onderkomen
voorhanden ga dan als volgt te werk:
1. Blijf niet bij elkaar. Hurk verspreid neer.
2. Vermijd hoge punten in de omgeving.
3. Maak u zo klein mogelijk door te hurken. Sla uw armen om uw knieën.
Kies een stevige hurkzit. Zet uw voeten zo dicht mogelijk naast elkaar. Het
hoofd omlaag. Alleen uw voeten hebben nu verbinding met de bodem.
Vermijd verder contact zoveel mogelijk.
Wat te doen bij afwezigheid
schuilplek?
Het opvolgen van deze drie
instructies geeft ook houvast
wanneer u buiten bent, bijvoorbeeld
in het open veld. Blijft u rechtop
staan dan is uw lichaam het hoogste
punt in de omgeving. Dat vergroot de
kans dat de bliksem u treft. Dus
verspreiden, hoge punten als heuvels
en duintoppen vermijden en de
hurkzit kiezen! Paraplu’s, bomen,
hoge punten kortom, moet u mijden.
Zoek er daarom nóóit beschutting
onder. Bedenk dat een nat pak beter
is dan lichamelijk letsel als gevolg
van inslag in boom of paraplu.
Bevindt u zich in een bos, op het
moment dat het onweer losbreekt,
blijf daar dan. Vermijd de rand van
het bos. Blijf in het open veld, uit de buurt van bomenrijen. Bent u
onderweg op paard, fiets of motor, stap dan altijd af.
Kies voor de hurkzit. Ruiters doen er goed aan zoveel mogelijk afstand
van hun paard te houden. Blijf ook uit de buurt, circa drie meter, van
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(metalen) hekken, lichtmasten, graafmachines en dergelijke. Bij te weinig
afstand bestaat de kans dat de bliksem naar u toe wordt geleid.
Het waarom van de hurkzit
Bij wijze van voorbeeld: de bliksem slaat in een boom waarna de stroom
zich in stralen in de aarde ontlaadt. De spanning direct bij de boom is het
hoogst en neemt af naarmate de afstand tot de boom groter wordt
(stapspanning). Een dier in de directe omgeving loopt een grotere kans
gewond (of gedood) te worden dan een mens. Het spanningsverschil bij
de koe (afstand tussen voor en achterpoten) is namelijk veel groter dan bij
een hurkende mens In een liggende positie loopt de persoon, net als het
dier, een grotere kans op lichamelijk letsel.
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ACTIEF BIJ IVN - ULESTRATEN
IVN-Ulestraten is een vereniging voor natuur- en milieueducatie met meer
dan 100 leden. Er zijn verschillende motieven om lid te zijn zoals het
ondersteunen van het werk van IVN, het genieten van de natuur door
deelname aan activiteiten of het actief zijn binnen de vereniging als
zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding. Binnen IVN-Ulestraten zijn
diverse werkgroepen actief: Jeugd, Vogels, Planten, Zoogdieren,
Amfibieën en reptielen, Afdelingsblad, Landschapsbeheer en
Wandelingen en excursies. Door eventueel lid te worden van een
werkgroep word je intensiever betrokken bij dat onderwerp. Je leert er
meer van en je kunt een actievere bijdrage leveren aan dat aspect van
IVN.
Zoekt u een aangename en zinvolle vrijetijdsbesteding neem dan
vrijblijvend contact op met IVN-Ulestraten. Dit kan via de secretaris Wim
Ghijsen tel. 364 49 76 of mailadres ulestraten@ivn-limburg.nl . U kunt ook
contact opnemen met een coördinator van een werkgroep; voor
telefoonnummers zie internetsite www.ivn-limburg.nl via “Afdelingen”
doorklikken naar de site van IVN-Ulestraten.
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EEN NIEUWE NATUURSITE
Sinds 22 mei 2008 staat op Internet een compleet overzicht van alle
dieren, planten en schimmels, die in Nederland voorkomen. Ook staat
erbij of ze bedreigd worden. Minister Gerda Verburgh heeft met een druk
op de knop de site geopend: www.nederlandsesoorten.nl
Als we nu nog eens ergens gaan wandelen, kunnen we van tevoren
opzoeken welke planten en dieren we kunnen aantreffen.
Wim/Els Derks.
P.S.
Ik (Jos Smeets) heb de site al even ingekeken.
De site geeft vooral een overzicht. Wil je meer informatie dan moet je
gebruik maken van de links.
Verder duurt het ‘laden’ langer dan ongeduldigen gewend zijn. Nu maar
gokken: “Behoor ik bij de (on)geduldigen?”
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EEN VERBAASDE BLIK
In onze tuin kom ik af en toe dingen tegen waarvan ik op dat moment
denk: daar moet ik nog iets mee. Opruimen, verplaatsen, of een
andere functie geven! Het dringt niet, maar het idee dat ik met een
bepaald voorwerp iets anders wil, blijft opspelen. Zo lag er vorig jaar
beneden in de tuin een plaat Noorse leisteen, kennelijk daarheen
vervoerd om er iets zinnigs mee te doen. Maar wat? Bij gebrek aan
inspiratie over een nuttige en liefst ook nog leuke toepassing, heb ik
dat stuk lei maar op de rand van een verhoogd pad rond de vijver
gelegd. Daar heeft de lei maanden gelegen en hij deed zijn naam alle
eer aan: want de lei lei niet in de weg.
Zo maar op een dag, maanden later, heb ik
die lei zonder nadenken opgetild. Onder de
lei was ondertussen een mini
gangenstelsel aangelegd met in het
midden een klein kuiltje, gestoffeerd met
wat gras en mosjes. En in dat kuiltje zat
een muisje dat mij met zijn kraaloogjes
parmantig aankeek als wilde het zeggen:
wat vind je hiervan? Nou, om te beginnen
stond ik letterlijk en figuurlijk een beetje
perplex van dat lieflijke beeld. De Noorse
lei heb ik daarna onmiddellijk neergelegd om het stille geluk niet te
verstoren. Want van muizengeluk moet sprake geweest omdat behalve de
ene muis die was blijven zitten er nog een andere was. Maar die was er
direct tussenuit gepiept en in een van de gangetjes gevlucht.
In de daaropvolgende dagen ben ik, gewapend met de flitscamera, terug
gegaan naar de lei zonder bestemming; ik heb de plaat opgetild en
inderdaad: de zitmuis was weer aanwezig. Maar net toen ik wilde
fotograferen viel de plaat Noorse leisteen om. Boem; het muisje moet zich
dood geschrokken zijn want ik heb het diertje daarna niet meer kunnen
‘spotten’.
Voor ons, IVN’ers in het algemeen en de leden van de Zoogdierenwerkgroep in het bijzonder, is natuurlijk de vraag: wat was het voor een
muis? Ik zou het niet weten. De volgende kenmerken heb ik
waargenomen: klein, spitse snuit, grijze vacht zo grijs als leisteen, kijkend
vanuit parmantig priemende kraaloogjes. Het antwoord wordt
doorgeschoven naar de deskundigen van de werkgroep Kleine
Zoogdieren.
Paul Notten, Moorveld.
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BLADZIJDE 500
De vorige aflevering van D’n Haamsjeut, de lente-editie, deed me
even stilstaan bij de door mij geschreven hoeveelheid kopij voor de
lezers van ons natuur-kwartaalblad van IVN-Ulestraten. Ik hou
namelijk op een lijst bij welke onderwerpen ik reeds heb
aangesneden (om te voorkomen, dat ik mezelf ga herhalen) én
hoeveel bladzijdes ik heb aangeleverd. Daar horen dan wel de
illustraties bij.
In de afgelopen lente-Haamsjeut bereikte ik bladzijde 499, dus ben ik
nu bezig aan bladzijde 500. Leuk, om even terug te kijken en om er
enkele beschouwende opmerkingen over te maken.
Wanneer ik van die dikke pillen van boeken lees, Jean Auel, Geert Mak
bijvoorbeeld, dan denk ik “Hoe krijgen ze dat geschreven?” En nu doe ik
het zelf, maar wel over een tijdsbestek van 28 jaargangen, beetje bij
beetje dus. Weliswaar zijn een aantal bladzijdes (140) gebundeld in een
cursusboek, dat tweemaal tijdens een vogelcursus is gebruikt en dit jaar
door IVN-Liempde ‘hergebruikt’ wordt.
En ik ben niet de enige schrijver in D’n Haamsjeut. Ik heb geen gegevens
van andere kopij leveranciers, maar het zou me niks verbazen wanneer er
meerdere aan de 500 bladzijdes komen.
Als ik terugkijk op de inhoudelijke kant van
de stukken, dan zitten er leuke, interessante
artikels tussen, maar ook wel pagina’s met
Alabastine: vulmiddel, geleuter, maar zo
werkt het wel. De ene keer heb je iets
relevants te melden, de andere keer moet je
zoeken.
De ene keer doet zich een leuke
gebeurtenis voor, zodat je staat te popelen
om aan het schrijven te gaan en de andere
keer is het komkommertijd, dan ga je uit die
beroemde duim zuigen.
Informatie geven, ervaringen uitwisselen,
organisatorische zaken afhandelen,
beschouwingen, waarschuwingen en
verslagen, dat zijn de inhouden geweest. En
het is begonnen met een artikel
‘Mussentaal’ in de eerste aflevering van de
eerste jaargang, kort na het oprichten van
de IVN-afdeling Ulestraten. Deze
27

zomereditie is van de 28e jaargang, editie nummer 111 (elk kwartaal een
aflevering inclusief één jubileum-Haamsjeut).
Mussentaal was een eerste probeersel, nog wat voorzichtig, niet kritisch
met het oog op de komende plaats op de rode lijst.
In het begin zat ik op de toer van informatie verstrekken. Ik schreef over
de bouw van vogels, hoe vogels vliegen, de functie van de vogelzang, de
spijsvertering van de vogel en over de specifieke kenmerken van
roofvogels en uilen.
Gaandeweg schreef ik ook over het voorkomen van de diverse
vogelsoorten in en rondom Ulestraten, in de regio en over landelijke
inventarisaties: vogels van de Rode Lijst, de teruggang van de
Veldleeuwerik, de roekenkolonies in Limburg, slachtoffers in het verkeer,
waargenomen vogels in/rondom Ulestraten.
Verder ging ik regelmatig in op “vogelgebeurtenissen”; interessante
momenten, die de moeite waard zijn geweest om te vermelden en er je
kijk op te geven. Zulke momenten krijg je in de schoot geworpen.
Voorbeelden daarvan zijn: een opmerkelijke waarneming tijdens een
excursie, een Sperwer in de aanval, de Jufferkraan op het vliegveld, een
groep waargenomen invasievogels. (Kruisbekken en Barmsijzen)
Zo af en toe schreef ik ook over een bepaalde vogelsoort, omdat die
vogelsoort met uitsterven bedreigd was of omdat ze in een bepaald jaar
extra in de belangstelling werd geplaatst. Voorbeelden daarvan zijn
geweest: de Huismus, de Veldleeuwerik, de Sperwer, de Kievit.
Tot slot een deel kopij met verslaggeving: het nestkastenprojekt, het
kerkuilen- en steenuilenprojekt, een avond braakballen pluizen, een
zaterdagmorgen met de Werkgroep Jeugd op stap.
Nog niet vermeld zijn de artikels waarbij ik ‘vreemd ben gegaan’, namelijk
een aantal keren schreef ik naar aanleiding van de cursus “Sterren kijken”
over mijn kijkervaringen met het oog op het heelal.
Er heeft in de loop der jaren niet alleen een inhoudelijke ontwikkeling
plaatsgevonden, ook het schrijfmateriaal evolueerde mee.
In het begin begon ik met pen en papier te schrijven; daarna de tekst
uittypen op een mechanische typemachine, met concentratie want elke
misslag was te zien. Later stapte ik over op een elektrische typemachine.
Die bood me de mogelijkheid foutjes onzichtbaar te corrigeren; dat
scheelde alweer. Toen waagde ik me aan een PC, die voornamelijk als
veredelde typemachine werd gebruikt. In het begin werd ik er nerveus
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van, wanneer de cursor maar bleef knipperen; ik liet me in eerste instantie
erdoor opjagen, maar met Word Perfect kon ik wel al gemakkelijker
stukjes invoegen, verplaatsen, corrigeren, dus na wat oefening betekende
dat een vooruitgang.
Nu, met Word, kan er nog meer zorg aan de lay out besteed worden.
Getuige daarvan zijn de afleveringen van D’n Haamsjeut waar Jan van
Dingenen mooie resultaten mee bereikt. Het nieuwste gegeven is de
kwaliteit van de digitale fotografie. Alhoewel we de tekenkunsten van Jan
op zijn waarde schatten en dus niet willen missen, zien we de groeiende
kwaliteit van de illustrerende foto’s.
Leuk om zo terug te kijken op 28 jaren Haamsjeut.
Wat betekent dat voor de toekomst?
Soms doet zich de vraag voor “Waar zal ik het deze keer eens over
hebben?” Veel onderwerpen zijn reeds aangesneden. Toch kan het
geen kwaad kritisch in de regio te staan. Het mag gesteld worden:
Vogelbescherming Nederland doet veel werk wat betreft
beschermende activiteiten op landelijk en internationaal niveau. Ze
hebben voldoende ‘zwaarte’ om resultaten te boeken, maar het zijn
de regionale en plaatselijke vogelaars, die het materiaal leveren om
trends te signaleren, dus ook om er inhouden
van D’n Haamsjeut aan te wijden.
Onze taak is het om alles kritisch te blijven
volgen en op regionaal en plaatselijk niveau
informatie te blijven verstrekken, natuureducatief werk, toch?
Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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Natuurweetjes
Hommelnesten in de tuin

Wees niet bang als u een hommelnest in de tuin vindt. Hommels zijn niet
agressief, tenzij je hun nest verstoort. Ze komen ook niet af op zoetigheid
die voor mensen is bestemd, zoals wespen wel doen. Hommels zijn
bloembezoekers die een rol spelen bij de bestuiving van veel soorten
bloemen. Ze maken hun nest meestal in de grond, waarvoor ze verlaten
gangen (van muizen en mollen) gebruiken. Sommige hommelsoorten
leven liever in nestkastjes of in boomholten.
De echte Franse lelie

Aan de oevers van vaarten en plassen bloeien de lissen. Er bestaan veel
irissoorten, maar de gele lis is daarvan de enige die in ons land echt in het
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wild groeit. De lis stond model voor de Franse lelie. Wie de lisbloem goed
bekijkt, ziet er zonder moeite dit embleem in. Lissen worden vooral
bestoven door hommels en door een bepaalde zweefvlieg, de snuitvlieg.
Dat is een bruine vlieg met een soort vogelkop. In de spitse snavel zit een
lange tong knievormig opgevouwen.
De Sint Jansvlieg is een kever

De Sint Jansvlieg is geen vlieg, maar een kever met zachte dekschilden.
Hij heet ook wel soldaatje of zachtschildkever. Vliegen doen soldaatjes de
hele zomer door, maar het meest rond Sint Jan, op 24 juni. Op zwoele
avonden zwermen ze in grote aantallen om boomkruinen, maar overdag
zitten ze bij tientallen vooral op distels en schermbloemen. Er zijn
verschillende soorten met geel-bruine, rood-bruine en zwarte dekschilden.
Soms zijn het kannibalen. (Aanvulling: Nieuwsgierig geworden naar de
vlieg/kever die mijn naam draagt, ben ik gaan zoeken o.a. op de nieuwe
site www.nederlandsesoorten.nl. De Latijnse naam van deze kever is
Cantharis fusca, en de “officiële” Nederlandse is “Donker Soldaatje”.
Verrassend is dat in Vlaanderen ook de kleine glimworm of vuurvlieg St.
Jansvlieg worden genoemd. Jan van Dingenen)
Jean Slijpen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Op 26 en 27 januari, 2008, werd weer de Nationale Tuinvogeltelling
gehouden. In tegenstelling tot het vorig jaar stuurden tegen de 15.000
waarnemers hun resultaten in. Dat is een stijging van 50%!
Grote verschillen in waarnemingen i.v.m. het afgelopen jaar waren er niet
te melden. Positief was de melding van de ijsvogel (180x); dat komt
vanwege de milde winters. Om diezelfde reden werden er behoorlijk wat
zomergasten gemeld: zwartkoppen, witte kwikstaarten en tjiftjaffen.
Hierbij de uitslag: (tussen haakjes de score van vorig jaar.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

huismus (1)
koolmees (2)
merel (3)
pimpelmees (4)
spreeuw (6)
vink (7)
kauw (5)
Turkse tortel (8)
houtduif (9)
ringmus (12)

De ringmus verdreef de roodborst van de 10e plaats. (Ts. Vogels)
Wist u dat op het
mediterrane eiland Cyprus
jaarlijks meer dan één miljoen
vogels illegaal worden
gevangen om in het
restaurant onder de naam
‘ambelopoulia’ te worden
opgediend. De
Vogelbescherming Cyprus
startte onlangs een campagne
om de bewoners te doen
stoppen met het vangen van
zangvogels, meest
roodborsten en zwartkoppen.
Om maar te zwijgen van de ‘bijvangsten’ zoals de Cyprusgrasmus en de
Cyprustapuit. Op scholen komen posters te hangen van Birdlife Partner
Cyprus. (www.birdlifecyprus.org )
Nog een weetje, hoe het een het ander beïnvloedt. (www.birdlife.com)
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De overheid in Tanzania heeft de ontstekingsremmer Diclofenac
vrijgegeven voor gebruik voor veterinaire doeleinden. (Diclofenac wordt in
Nederland voorgeschreven als pijnstiller met ontstekingsremmer)
Wat blijkt nu? De mens kan dat spul goed verdragen, maar enkele
gierensoorten kunnen dat spul helemaal niet hebben en gaan dood,
omdat zij van kadavers leven (met sporen van behandeling met
diclofenac). Birdlife zoekt naar andere middelen, zoals Meloxicam, om de
gierensoorten te behoeden voor uitsterven.
In het tijdschrift Ecography las ik dat de halsbandparkiet, die plaatselijk in
grote getale is te vinden, met name in stadsparken, de nestholtes van
inheemse vogels inpikt. Een onderzoek in Brussel bracht aan het licht dat
het bestand van boomklevers lager is naarmate het bestand van
halsbandparkieten hoger is. Die relatie gaat niet op voor grote bonte
spechten, kauwen, spreeuwen en holenduiven. Die laten zich blijkbaar de
les niet lezen door de halsbandparkieten.
Uit het tijdschrift Vogels: De Vogelbescherming Nederland gaat anderhalf
jaar actie voeren voor de vogels van kust en duin. De Nederlandse kust
is een belangrijk gegeven voor veel vogels, maar het wordt steeds
moeilijker om de leefkwaliteit te behouden: rust, ruimte en voldoende
dynamiek van wind, zand en water; het biotoop moet in ‘beweging’ blijven.

Namens de Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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VEUR DE KATTE
D’n Haamsjeut biedt ook een podium voor alle schrijvers om hun
ervaringen met betrekking tot de natuur te kunnen delen met de
lezers. In dit geval gaat Gène Muris op bezoek bij Math Erkens en
doet verslag van zijn ervaringen als vissen-ehbo-er. En dat gebeurt
in het dialect van Gène, het Steinder dialect.
“Math, ich höb de lang zaeg en de knipper mit gebrag, om dien den te
snoeje, kiek mèr, este hulp nwedig höbs hwer ich ut waal.”
En noe ein ongeluifelik verhoal:
Dizze mörge stonge veer op en ich woar al noa onger gegange, deeg ‘t
gerdien aope, zat get op taofel, en ging weer nao baove.
Rita ging aaf en opins enne bäök en ze zaet “Kom ins gauw kieke, de vesj
likt oet de komp.”
Ich mit ein sjneltreinvaart aaf. “Och, dae is kepot !” Hae loag stil op de
grontj, harstikke oetgedrwègt en de start gekröld.
Dao stonge veer noe, te kieke!
Rita zaet, en veer höbbe ‘m al zwa lang, he. Joa, gwaj hem mer boete
veur de katte.
Ja, dach ich es gediplomeerd ehbo-er, ich probeer ‘m te reanimere.
Doe geluifs ’t neet, Math, dat deerke loag kauwd, stil en stief in mien hendj
en ich lag hem weer in de komp, he deeg niks! En noe kumptet, ich kneep
ins op ‘m mit d’n doem en twjae vinger, woo de longe zitte en dao kaom
log oet! Ich dach, duuj nog ins, en hae deeg de mondj weer aope en d’r
kaom weer log droet.
Ich höb ‘m in mien hendj gepak en zwa stillekes geknepe. Edere kjer es
hae de mondj aope deeg kneep ich. Noa ‘n tiedsje same zwa gedaon te
höbbe veulde ich op ens get gefriemel in mien hendj. Ich dag ????? laot
‘m ins los; hae zakde mich nao de baojem.
Jonke, dag ich, veer gaon weer same wiejer. Hae de mondj aope en ich
kniepe, en Math, veer höbbe et mit oos twejje gered. Hae zwömt noe
stilkes rondj en ich haw ‘n ieskaw hendj. Mer wie ich dich dat noe aan et
oettikke ben, komme mich bekans de traone in de ouge. Veer zin dizze
mörge in Opgrimbie gaon wenjelle, en wie ver truk bie oos kaome,
zwömde hae fijn röstig rondj.
Doe zuus mer, veur de katte gwajje ???
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IVN CURSUS KAART, KOMPAS & GPS
Momenteel wordt er binnen IVN-Ulestraten gewerkt aan het
organiseren van een cursus Kaart, Kompas & GPS. De cursus wordt
verzorgd in de maanden oktober/november 2008.
De gehele cursus zal een drietal binnenlessen en een buitenles
omvatten. Binnenlessen worden in ons clubhome D’n Haamsjeut
gehouden op dinsdagavond 28/10, 4/11 en 11/11 van 19.30 uur tot +/22.00 uur. De buitenles (praktijkles) wordt op zaterdagochtend 15 of
22 november 2008 ingepland (9.30 – 13.00 uur) en vindt plaats op de
Sint Pietersberg.
Het programma zal er
globaal als volgt uitzien:
- Algemene inleiding op
de cursus.
- Stafkaarten lezen: waar
moeten we op letten.
- Hoe werkt een kompas.
- Gebruik kaart en
kompas.
- Hoe werkt een GPS
(een 1e kennismaking).
- Oefenen in de praktijk.
Materialen als kaarten,
kompas, GPS en boeken
zijn aanwezig. (heeft u een eigen kompas of GPS, neem die dan mee).
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 20 personen.
De kosten bedragen € 25,= inclusief cursusmap en koffie/thee tijdens de
binnenlessen. Leden van IVN-Ulestraten genieten een korting van € 5,=.
U kunt zich aanmelden door uw naam, adres, tel. nr. en mailadres door te
geven aan ons secretariaat, Kasteelstraat 75, 6235 BN, Ulestraten, tel.
043 – 3644976. Mailen naar ulestraten@ivn-limburg.nl kan natuurlijk ook.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 18 juni:
Late avondwandeling
Onderwerp: Avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek: 21.00 uur kerk Ulestraten.
Info: 043 – 3643740
Woensdag 6 aug.:
IVN-Avond avondexcursie
Onderwerp: Sporen en burchten
Vertrek: 19.30 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644976
Woensdag 3 sept.:
Thema avond
Onderwerp: “Vakantievaria”
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3643740
Zondag 21 sept.:
IVN - Middagexcursie” i.h.k.v. de Groene Maand
Thema: Klimaat en Natuur
Vertrek: 14.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Maandag 29 sept.:
IVN - Thema-avond: “Klimaat”
Plaats: Gemeenschapshuis De Stip Meerssen
Organisatie: IVN Ulestraten/Meerssen/Milieudefensie
Aanvang: 19.30 uur
Info: 043 – 3643740

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 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
& Excursies

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

Werkgroep Afdelingsblad

Jean Slijpen
Blockhuysstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426

37

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
(Hans Schmetz): 043 - 3661690
(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
Dassenwerkgroep Zuid-Limburg: 045 – 5443738
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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.
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