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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 24 april, dit jaar, was er file in Ulestraten. In de 34 jaar dat ik in
Ulestraten woon, heb ik dat nog nooit meegemaakt.
Parkeerplaatsen tekort. Waarom???
Omdat IVN-afdeling Ulestraten haar 25-jarig jubileum vierde met als
start een grote presentatie over de aard, werkwijze en
doelstellingen van het IVN.
Met grote inzet en werklust van vele IVN-leden werd er een fantastische
OPEN DAG gerealiseerd in de Tiendschuur van Huize Vliek. Onze
werkgroepen hadden met veel ondersteuning van de diverse leden hun
beste beentje voorgezet. Ook de imkers en de valkenier hadden een
prachtige stand ingericht. Er was sprake van een geweldige
samenwerking. De bemanning achter de stands had het zo druk dat men
blij was wanneer de valkenier mensen mee naar buiten nam voor een
vluchtvoorstelling met zijn roofvogels, zodat men even op adem kon
komen.
Ook de wandeling over het landgoed Vliek en het daar uitgezette
kabouterpad hadden aan deelnemers geen gebrek. Evenals de diapresentaties en film die veel bekijks en bewondering oogstten.

Klokslag 12.00 u. opende ons IVN-lid, wethouder Jo Dejong, met een
druk op de knop van een beamer de tentoonstelling. Hij hield een
indrukwekkende speech waarin hij liet blijken ons verenigingsblad D'n
Haamsjeut goed te lezen en dat hij ook goed op de hoogte is van het wel
en wee van onze vereniging.

Dat onze Open Dag 1261 geregistreerde bezoekers trok, overtrof onze
stoutste verwachtingen. Bovendien waren er nog een kleine honderd
bezoekers, die het gastenboek bij de ingang niet getekend hebben
omdat het boek vol was!
Graag maak ik dan ook van de gelegenheid gebruik om iedereen, maar
dan ook iedereen, hartelijk te danken voor hun bijdrage aan deze
voortreffelijk verlopen Open Dag. (Doortje, dank voor de panelen; MJW
en Buurtvereniging, dank voor de kraampjes)
Dank ook aan onze sponsoren, Loyalis, IVN- district Limburg,
Rabobank, dierenspeciaalzaak Dobey Meerssen en Teikyo voor hun
medewerking. Ook de Gemeente Meerssen en IVN-zusterverenigingen
dank voor de enveloppe met inhoud!
Het was voor onze afdeling een dag om niet meer te vergeten.
Ons ledenaantal groeide die dag met een 20-tal personen.
Het grootste compliment van de Open Dag kwam van een bezoeker, die
zei dat de mensen achter de stands saamhorigheid en onderlinge
vriendschap uitstraalden. Die persoon sloeg daarmee de spijker op zijn
kop. De kracht van onze afdeling is, dat als iemand iets gevraagd wordt,
er geen moeite teveel is.

Saamhorigheid, enthousiasme en de wil om anderen mee te laten
genieten van al hetgeen onze natuur nog te bieden heeft, geeft mij het

volste vertrouwen dat de IVN - Ulestraten ook haar 50-jarig jubileum nog
zal gaan vieren.
Voor ons jubileumuitstapje naar dierenpark Gaia hebben zich op dit
moment ruim 60 deelnemers gemeld. Ook hier zijn de verwachtingen
hoog gesteld.
Onze fietstocht trok dertigtal deelnemers die enthousiast waren
betreffende de route en de stops onderweg. Bij de eerste stop werd
koffie, cake en limonade geserveerd door de afdeling. Tijdens de tweede
stop bij de IJsboerderij in Catsop liet men zich het ijs (voor eigen
rekening) goed smaken in een lekker voorjaarszonnetje. De organisatie
was als vanouds weer in handen van Jean Slijpen en Fred Erkenbosch.
Ook is er de eerste woensdagavond van de maand nog altijd onze
verenigingsavond: in juni is dat een diapresentatie betreffende vlinders.
In juli is dat, (bij wijze van uitzondering op de eerste dinsdag, 5 juli
dus), een excursie/wandeling met als thema “De Limburgse kers”. Op
woensdag 3 augustus brengen we een bezoek aan het CNME-gebouw
en de daaraan verbonden Natuurtuinen in Maastricht. Kortom, volop
activiteiten.
Zien we u weer op onze verenigingsavonden, de eerste woensdag van
de maand? Zien we u weer bij onze cursussen, wandelingen, diapresentaties, etc.?
Geniet van de zomer in al haar facetten en voor hen die op vakantie
gaan, wens ik een fijne vakantie en een goede thuiskomst toe, om
daarna weer te genieten van alles wat de natuur ons biedt.
Tot horens en tot ziens bij al onze activiteiten.
Frans Passier,
Voorzitter

REACTIES JUBILEUM-HAAMSJEUT
In de lente Haamsjeut waren we nog niet zover, dat we deze informatie
konden meenemen, vandaar dat we dat in deze zomereditie doen.
De extra editie van D'n
Haamsjeut, de jubileumeditie,
heeft nogal wat mondelinge en
schriftelijke reacties opgeleverd.
Dat waren allemaal positieve
reacties, zoals:
- een mooie lay out
- interessant om te lezen
- prachtige eenheid door de
tekeningen van Jan van
Dingenen
- geeft een goed beeld van de
25 jaren
- de complimenten voor die
uitgave

Inderdaad, het was een mooie editie. Dat gebeurde mede dankzij de
inspanning van de diverse schrijvers, waarvoor we nog een
hartelijk dank zeggen. Het was toch maar weer een extra klus.

Namens de redactie,
Jos Smeets

NIEUWE LEDEN
Namens Bestuur, Coördinatoren en de Haamsjeut-redactie heten wij
onze nieuwe leden van harte welkom:
Joey Booten, Ulestraten
Sjoerd Degenaar, Geulle
Jeroen Ahrens, Groot-Genhout
Erika Schaafstal, Ulestraten
Laura Schaafstal, Ulestraten
Jim Meisen, Ulestraten
Dhr. B. Dekx, Schinnen
Dhr. De Heer, Ulestraten
Mw. Thijssen-van Dijk, Beek
Dhr. C. Dols, Geleen
Mw. L. Wouters, Ulestraten
Dhr. L. Coster, Geulle
Mw. Y. Gerards, Ulestraten
Fam. Penris, Ulestraten
Fam. Duijkers, Ulestraten
Fam. Stassen, Ulestraten
Mw. M. Smeets, Ulestraten
Dhr. P. Volleberg, Ulestraten
Dhr. J. Kouters, Ulestraten
We wensen hen veel natuurplezier binnen onze vereniging!

DE JEUGDGROEP OP HET JUBILEUM
Ook de jeugdgroep was natuurlijk aanwezig op het 25 jarig jubileum
van het IVN in landgoed Vliek. Op onze stand was echt van alles te
zien. Het doel was om de jeugd te laten zien wat de jeugdgroep aan
activiteiten te bieden heeft. Het is zeker geen groep die elke keer
naar plantjes en vogels gaat kijken ook andere onderwerpen
worden onder de loep genomen. Tijdens de open dag kon de jeugd
kennis maken met deze onderwerpen.
Een van die onderwerpen had te maken met mergel. Op een tafel kon de
jeugd naast het op zoek gegaan naar fossielen ook uit mergel mooie
objecten maken. Er werd door de jeugd enthousiast gereageerd.
Daarnaast waren diverse huisdieren zoals cavia’s en hamsters
aanwezig. In de knuffelhoek konden kleine kinderen de dieren bekijken
en aaien.
Er werden vragen gesteld en informatie gegeven over verzorging. Ook
de computer kan natuurlijk niet uit het beeld van de natuur blijven. Op de
computers waren diverse programma’s aanwezig waarmee naast de
jeugd ook volwassen een andere kijk kregen op bepaalde milieu en
natuur onderwerpen. Op de tafel lagen waren verder nog andere kleinere
doe zaken te beleven. Men kon wandelende takken tellen. De
mierenleeuw was te zien in zijn schuilplaats. Een wormenhotel, puzzels
en spellen, de voelkist en diverse folders om mee te nemen.
Buiten was een kabouterpad uitgezet:
een korte wandeling door het park met
allerlei opdrachten. Zeker een
geslaagde activiteit die door kinderen
en ouders als zeer leuk en leerzaam
werden ervaren. Dit kwam natuurlijk
ook door Pino die namens de
vogelwerkgroep de mensen eens een
ijsvogel en andere gevleugelde
vrienden kon laten zien. Na afloop was
het natuurlijk grabbelen geblazen. We
hadden natuurlijk ook geluk met het
weer. Het was in alle opzichten een
geslaagde activiteit, die natuurlijk mede
door de enthousiaste kinderen tot stand
kwam.

Werkgroep jeugd

GRONDSOORT EN MENTALITEIT
Er is een relatie tussen de grondsoort waarop mensen leven en de
mentaliteit die ze hebben. Dat gold met name voor de boeren, toen
de mensen nog hun inkomen moesten verdienen op de grond.
Boeren op vruchtbare grond, zoals löss en klei, waren rijker dan
boeren op minder vruchtbare grond, zoals zand. De rijkdom had
invloed op de mentaliteit.
Zand en löss
Mijn opa was boer op de zandgrond in Midden-Limburg (Marleetjeshof in
Roggel). Toen mijn vader in het begin van de vorige eeuw naar de
Landbouwwinterschool in Sittard ging, zat hij samen in de klas met de
zonen van de lössboeren uit Zuid-Limburg. Die rijke lössboerenzonen
keken minachtend neer op de zandboeren. De lössboeren hadden meer
personeel (meiden en knechten) dan de zandboeren en gingen daar heel
anders mee om. Bij de zandboeren waren de meiden en knechten
“medewerkers”: samen ploeteren om de kost te verdienen. De meiden
en knechten werden op de zandgronden behandeld als gezinsleden en
aten mee aan tafel met het gezin van de boer.
Klasgenoten van mijn zus, die als toekomstige lerares op de landbouwhuishoudschool stage liepen in Zuid-Limburg, aten niet mee aan tafel bij
het gezin van de boer.
Zand en klei
Mijn vader “emigreerde” naar de Oost-Brabantse zandgrond
(ontginningsdorp Sterksel) en was actief in veel landbouworganisaties.
Daar ondervond hij de grote verschillen tussen de West-Brabantse
kleiboeren en de Oost-Brabantse zandboeren. De hoogmoedigheid van
de kleiboeren kwam thuis regelmatig aan de orde. Ook in het noorden
van het land, in Friesland en Groningen, gingen de kleiboeren heel
anders om met hun meiden en knechten dan elders op de zandgrond.
Ondernemerschap
Mijn vader ging aanvankelijk op excursie naar de kleiboeren om te zien
hoe je moest boeren. De zandboeren bezaten echter veel meer
ondernemersschap dan de kleiboeren. Dat was ook nodig om te
overleven. De opkomst van nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, zoals
de intensieve veehouderij, speelde zich af op de zandgrond. Toen
kwamen de kleiboeren op excursie naar de zandboeren om te kijken
naar de nieuwe ontwikkelingen.
Dit ondernemingschap zit na duizenden jaren boeren op het zand zo in
de genen dat dit ook tot uitdrukking komt in de economie van de regio.

Uit mijn eigen werkervaring weet ik dat in Noord- en Midden-Limburg ook
in andere economische activiteiten dan de landbouw relatief meer
ondernemers (midden- en kleinbedrijf) zitten dan in Zuid-Limburg.
Ondernemers in Noord- en Midden-Limburg zijn initiatiefrijker en vragen
eerder advies dan ondernemers in Zuid-Limburg, die zelf denken te
weten hoe ze uit de problemen komen. De respons van een enquête bij
ondernemers is in Noord- en Midden-Limburg duidelijk hoger dan in
Zuid-Limburg.
Naast de grondsoort is er voor Zuid-Limburg wel de invloed van de
mijnen bij gekomen. De mijnen regelden alles. Toeleveranciers hoefden
niet initiatiefrijk te zijn. De afzet was gegarandeerd.
Nu nog verschillen?
Door de toegenomen welvaart
van de zandboeren ten
opzichte van de löss- en
kleiboeren zullen de
verschillen nu wel minder zijn.
Misschien zijn ze voor een
groot deel wel verdwenen.
Ik heb literatuur gezocht over
dit onderwerp, maar heb niet
direct wat kunnen vinden. In
streekromans zullen wel
elementen uit het
bovenstaande te vinden zijn.
Als zoon van een zandboer
heb ik dit onderwerp zelf van
nabij ervaren. Is het een
herkenbaar gegeven? Kan dit
onderwerp bevestigd worden
vanuit het perspectief van de
löss- en kleiboeren? Graag
jullie reacties en aanvullingen.
Wim Derks
wimelsderks@hotmail.com

VERSLAG JEUGDACTIVITEIT ZATERDAG 14 MEI
De Open Dag is achter de rug en jeugdgroep heeft weer een
volgende buitenactiviteit beleefd. We gingen met zijn alle naar de
Dellen in Meerssen samen met een aantal nieuwe jeugdleden. Het
blijkt dat de jeugd toch nog steeds interesse heeft in de natuur.
In de Dellen gingen we de bloeiende planten eens goed bekijken.
Daarnaast konden we ook vele kleine diertjes zien. Spinnen, kevertjes
die bijten, wormen slakken enz . Het was vochtig weer en we hebben
dan vrijwel ook alle slakken soorten gezien die in Limburg voorkomen.
In de Dellen hebben we de jeugdgroep opgedeeld in twee groepen. Ze
kregen de opdracht om een nest te bouwen waar we allemaal in konden.
Een groep heeft een groot ovaal gemaakt van takken die bekleed
werden met bladeren en mos. De andere groep heeft een echt nest
gemaakt in een boom met een afdakje erboven. Om de boom werd een
ovaal gemaakt waarin iedereen kon gaan zitten. Er werden foto’s
gemaakt en deze zullen t.z.t. in clubhome D`n Haamsjeut zijn te
bewonderen.
Daarna liepen we naar de HUT het lokaal van IVN-Meerssen. Hier kreeg
iedereen iets lekkers. Na uitgerust te zijn gingen we terug naar het
Natuur Historisch Museum. Hier waren de ouders al aanwezig om de
jeugd weer op te halen en hun verhalen te horen wat ze allemaal
meegemaakt hebben.
Werkgroep Jeugd

DE PAARBAND BIJ VOGELS
Blijven een vrouwtjes- en een mannetjesvogels jaren aan elkaar
gekoppeld? Zijn er mannetjesvogels die meerdere vrouwtjes
hebben? Of omgekeerd: zijn er vrouwtjes, die meerdere mannetjes
hebben? Kan het nog anders? We hebben de neiging er onze
menselijke kijk op los te laten, maar voor dieren is die manier van
kijken verkeerd. Vogels kiezen instinctmatig voor een vaste of losse
paarband met slechts één doel: voortplanting en het doorgeven van
de erfelijke eigenschappen en daarbij kunnen ze best egoïstisch te
werk gaan.
In de winter leeft elke vogel voor zich om maar aan voedsel te komen.
De vogel verdedigt zijn/haar territorium om genoeg voedsel binnen te
krijgen; zelfs mannetjes en vrouwtjes staan elkaar naar het leven. Die
houding echter staat de paarbinding die noodzakelijk is om tot
voortplanting te komen, in de weg. Langzaamaan gaan ze elkaar in de
lente weer verdragen. Het voedselaanbod wordt weer wat ruimer; de
temperatuur loopt op en de periode van paarvorming breekt aan. Het is
de bedoeling dan vrouwtje en mannetje gelijktijdig aan die paarbinding
toe zijn.Ruim 90% van de vogels hebben een monogame paarband: één
vrouwtje en één mannetje vormen een paar en zoeken een
nestelterritorium. Een paar kan meer energie opbrengen dan een vogel
apart en die energie heb je nodig voor het produceren van eieren, het
broeden en de broedzorg. Slechts 10% van de vogels doet dat alleen en
mannetje en vrouwtje komen slechts bij elkaar voor de bevruchting, maar
daarover straks meer.
Voor de paarbinding is het vaak zo, dat het
vrouwtje het mannetje kiest. Dat doet ze op
basis van relevante erfelijke eigenschappen.
Voor een Wevervogel is dat: is hij goed in
het bouwen van een stevig nest? Dus dat
betekent, dat hij een nest bouwt en dat aan
haar toont en als zij voor hem kiest, dan
bekleedt zij het nest verder. Voor een
Noordse Stern is van belang of hij haar van
genoeg voedsel voorziet en daaruit
concluderend of hij de jongen van genoeg
voedsel kan voorzien. Het vrouwtje
Waterhoen kiest een klein mannetje: die
heeft minder voedsel nodig en er blijft dus
meer over voor haar en the kids.

Veel monogame paren blijven jaren bij elkaar, maar de paarband wordt
ook wel verbroken, met name na mislukte broedsels. Het uiteindelijke
doel (de voortplanting) is niet gehaald, dus zoeken ze een andere
partner. Bij Drieteenmeeuwen is na onderzoek gebleken, dat de
paarband 100% vaker wordt verbroken na een mislukt broedsel. Een
monogame paarband betekent ook dat de afzonderlijke partners meestal
meer ervaren zijn in het grootbrengen van een broedsel en dat dus een
succesrijke voortplanting als doel gehaald wordt. Het is dan ook nog
eens zo, dat het mannetje erop let dat het vrouwtje niet vreemd kan
gaan. Dat gebeurt niet uit liefde of genegenheid maar uit jaloezie. Hij wil
zijn erfelijke eigenschappen doorgeven en staat dat niet toe aan een
ander mannetje. Bij Eksters is dat vaker te zien. De partners verliezen
elkaar niet graag uit het oog en waar het vrouwtje naar toe gaat, daar
volgt het mannetje.
Bij polygamie komt het meeste voor dat één mannetje meerdere
vrouwtjes heeft (polygenie) en in mindere mate dat één vrouwtje
meerdere mannetjes heeft (polyandrie).
Hetgeen we zo straks stelden, dat twee vogels meer energie kunnen
opbrengen dan een, gaat hier in zekere zin ook op, maar men heeft
andere oplossingen om het broedsel veilig te stellen.
Een vrouwtje met nestblijvers besteedt beduidend meer energie aan het
grootbrengen van het broedsel, dan een vrouwtje met nestvlieders. Dus
deze vorm van paarbinding komt meer voor bij vogels, waarvan de
jongen snel zelfstandig zijn. Een voorbeeld daarvan is de Fazant: hij
verdedigt zijn territorium tegen andere mannetjes maar niet tegenover
meerdere vrouwtjes.
Na de paring verspreiden de hennen zich en gaan een nest maken. Als
de eieren zijn gelegd stopt de haan met het verdedigen van zijn
territorium.
Ook mannetjes van een monogaam paartje hebben incidenteel wel eens
twee vrouwtjes: of samen hebben ze dan één nest of ze hebben twee
nesten.
Een bijzondere vorm van polygenie komt voor bij bijvoorbeeld
kemphanen. Zij investeren erg weinig in de paarband. De mannetjes
duelleren met elkaar en trekken daarbij vrouwtjes aan. Ze paren met
meerdere vrouwtjes en laten het daarbij voor wat betreft de broedzorg.
Wanneer er een overdadig voedselaanbod is, kan een paartje zich ook
veroorloven niet aan elkaar gekoppeld te blijven en bij 1% van de
vogelsoorten spreekt men van polyandrie: een vrouwtje heeft meerdere

mannetjes. Het vrouwtje verdedigt het territorium, maakt dan het
mannetje het hof en laat hem, nadat de eieren gelegd zijn, voor het
broedsel zorgen. Daarna speelt ze hetzelfde spel met een ander
mannetje opnieuw. Dat gebeurt bij sommige soorten kwartels.
Dan zijn er nog een aantal bijzondere relaties. Van de Struisvogel wisten
we niet of de paarbinding monogaam, dan wel polygaam zou zijn. Men
trof steeds maar één hen aan op het nest, terwijl de haan met meerdere
vrouwtjes baltste. Welnu, de haan verdedigt een groot territorium en
krijgt uiteindelijk een hen, die haar eieren in een nestkuil legt. Een paar
dagen later komen andere hennen, waarmee de haan heeft gepaard en
die leggen in datzelfde nest hun eieren. De eerste hen laat dat ook toe.
Maar alleen die eerste hen, de hoofdhen en de haan mogen op het nest
broeden. Zo verkrijgt men een nest met wel 30 tot 40 eieren; die kunnen
niet bedekt worden door één struisvogel. En nou komt het: de hoofdhen
legt de eieren van de bijhennen aan de buitenkant en die worden in de
zon gestoofd of door een jakhals opgegeten. Zo bewaakt ze dat haar
eigen erfelijke eigenschappen doorgegeven worden, want haar eieren
liggen immers op de veiligste plaats.
De Heggemus in onze tuin is ook een apart verhaal. We dachten, dat
een heggenmuspaar een gewone relatie onderhield, maar een
onderzoek m.b.v. gekleurde ringen verschafte opheldering.
In het voorjaar verdedigt elk mannetje een territorium. Het vrouwtje bezet
een foerageergebied. En als dat foerageergebied twee territoria van de
mannetjes overlapt, gaat ze een relatie aan met die twee mannetjes; een
vorm van polyandrie dus. Een bijkomstigheid is dat een mannetje wel
eens een ander ondergeschikt mannetje in zijn territorium duldt. En dan
maakt dat ondergeschikt mannetje gebruik van de ontstane situatie.
Reden voor dat dominant mannetje om of het vrouwtje extra te bewaken
of te gaan vechten met het ondergeschikte mannetje. Voordeel voor het
vrouwtje is: beide mannetjes doen mee aan de broedzorg.
We stelden het al in het begin: paarvorming heeft maar één doel:
voortplanting en het doorgeven van erfelijke eigenschappen. Om
diezelfde reden kiezen vogels om net niet tot paarvorming over te
gaan. Niet uit gebrek aan liefde, genegenheid of andere menselijke
gevoelens, maar om redenen die in dienst staan van de evolutie.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.

DE PAARDEKASTANJE IS ZIELIG
De paardekastanje is een prachtige boom. Op het moment dat ik dit
schrijf staan ze schitterend in bloei met grote kaarsen roomwitte
bloemen met een klein beetje rood en geel. De boom is heel erg
decoratief in de bloei, daarna is het even wat minder en wordt de
paardekastanje gewoon een mooie, grote boom. De gestekelde
bolster in het najaar vind ik minder mooi dan die van de tamme
kastanje, maar de kastanjes zijn weer veel fraaier. Op een
herfstwandeling heb ik altijd de neiging om een mooi exemplaar in
mijn zak te steken, ze voelen zo lekker. Maar de paardekastanje
heeft het opeens moeilijk met ‘nieuwe’ ziekten.
Paardekastanje is een immigrant
De paardekastanje is geen inheemse plant. Vóór de ijstijden groeide de
paardekastanje wel in ons land maar in de ijstijden is deze boom
teruggedrongen naar de Balkan: Bulgarije, Albanië en Griekenland. Veel
andere boomsoorten zijn na de ijstijden weer teruggekomen naar onze
omgeving maar de paardekastanje is dat in zo’n 10.000 jaar nog niet
gelukt. Blijkbaar is de zware kastanje niet het goede middel om je over
een grote afstand te verplaatsen.
De tamme kastanje is een bijna naamgenoot maar geen familie ook al is
er nogal wat gelijkenis. Deze had na de ijstijd hetzelfde probleem: hoe
kom je met zware vruchten snel weer in het noorden. Waarschijnlijk was
het belangrijkste verschil dat de tamme kastanje eetbaar was voor
tweebenig zoogdieren die ook naar het noorden wilden: de Romeinen.
Deze hebben de kastanje meegenomen en nu geldt de tamme kastanje
als ingeburgerd en de paardekastanje, met oneetbare vruchten voor de
mens, is nog steeds een exoot.
Immigrant vanwege zijn schoonheid
De geschiedenis van de paardekastanje in Europa is goed bekend en
dan blijkt dat we deze boom uitsluitend vanwege zijn fraaie uiterlijk
hierheen hebben gehaald want het hout, de kastanjes en zo voort
deugen eigenlijk nergens voor.
De geschiedenis begint met Ogier Ghiselin de Busbecq (of Boesbeeck),
een Vlaming geboren bij Rijssel (Lille) in 1522. In 1554 wordt hij door de
keizer van Oostenrijk naar Constantinopel in Turkije gestuurd als
ambassadeur bij sultan Soliman de Grote. Dat lijkt een hele eer, maar
Oostenrijk en Turkije waren in oorlog en zijn voorganger was net
doodziek teruggekomen na een tijd in een Turkse gevangenis te zijn
gemarteld. Blijkbaar beviel hij de sultan niet: de gewoontes waren wat
anders in die tijd. Maar Busbecq deed het duidelijk beter en hij kreeg een

goede verstandhouding met de Turken. Busbecq is beroemd geworden
als een van de eerste westerlingen die een beschrijving gaf van het
leven aan het hof van de sultan en in de rest van het Turkse rijk dat toen
veel groter was dan tegenwoordig.

Maar hij had meer interessen en één daarvan betrof planten. Hij is de
man die de eerste tulpen naar West-Europa stuurde en ook degene die
als eerste paardekastanjes hierheen stuurde. De eerste tulpen kwamen
rond 1558 in Beieren in bloei en de eerste paardekastanjes mislukten bij
een botanicus in Italië. Een paar jaar later kwamen zowel tulpenbollen
als paardekastanjes terecht bij twee mannen die er een deel van hun
roem aan te danken hebben. De een was Carolus Clusius, een
Fransman die eigenlijk Charles de l’Ecluse heette en de ander was
Rembert Dodoens, een Vlaming uit Mechelen. Clusius en Dodoens
waren botanici en geneesheren, in die tijd een heel gebruikelijke
combinatie. Beide waren beroemd als arts en ze hebben een tijdlang
samen in Wenen gewerkt als beheerder van de verschillende keizerlijke
botanische tuinen en als lijfarts voor de keizer van Oostenrijk. Daar heeft
Clusius de paardekastanjes en waarschijnlijk ook tulpen gekregen van
Busbecq. Clusius en Dodoens publiceerden een groot aantal

wetenschappelijke boeken meest in het Latijn. Het beroemdste boek is
waarschijnlijk het “Cruydeboeck” van Dodoens waarvan de eerste druk in
het Vlaams verscheen in 1554. Dit was het eerste plantenboek met een
indeling van planten in groepen en het was honderd jaar lang zo
beroemd dat het na de bijbel het meest vertaalde boek was.
De eerste vertaling was in het Frans door Clusius. In de eerste druk van
het Cruydeboeck stond de paardekastanje nog niet omdat Dodoens die
toen nog niet kende. De houtsnede die hier bij staat is uit een latere druk
en is gemaakt naar een tekening van Clusius, die dezelfde houtsnede in
zijn eigen boeken gebruikte.
Tulp en paardekastanje in Nederland
In 1578 verliet Dodoens Wenen maar in Mechelen en in heel het huidige
België was er toen grote onrust door de oorlogen tussen katholieken en
protestanten en tussen Noord en Zuid-Nederland (de Tachtigjarige
Oorlog). Na een verblijf in Keulen, Mechelen en Antwerpen werd
Dodoens in 1582 hoogleraar pathologie en interne geneeskunde aan de
universiteit van Leiden die toen pas 7 jaar bestond. In 1585 overleed hij
daar, 68 jaar oud.
In 1593 kwam ook Clusius naar Leiden als "Hortulanus" of "hoofd
botanicus". Hij plantte er de eerste Nederlandse tulpen en ook de
aardappel, de schorseneer, de jasmijn en natuurlijk de paardekastanje
heeft hij naar ons land gebracht. Als “hoofd botanicus” was zijn eerste
verantwoordelijkheid het opzetten van een botanische tuin, de Hortus
Botanicus, om (geneeskrachtige) planten te kunnen kweken en
bestuderen. Een deel van de huidige Hortus Botanicus van de
Universiteit van Leiden heet nog steeds de Clusius-tuin en is een
reconstructie van die uit 1593. De tulpen manie die later in Holland
ontstond, begon met tulpen die uit de tuin van Clusius gestolen waren!
Alleen maar mooi zijn
Na Clusius hoefde de paardekastanje eigenlijk alleen maar mooi te zijn.
De boom werd aangeplant in tuinen en landgoederen, in lanen en in
bossen en ieder jaar bewonderden de mensen in het voorjaar de
bloemen en in het najaar de kastanjes. Natuurlijk probeerden de kwekers
de paardekastanje nog mooier te maken en zo ontstonden de variëteiten
met dubbele bloemen en door een kruising met een Amerikaanse soort
kreeg men een roodbloeiende boom.
Verrassender is dat men ook een soort heeft gekweekt die wel bloeit
maar geen kastanjes vormt. Dit is gedaan om de verkeersveiligheid te
vergroten: niemand kan dan op de weg kastanjes rapen en bovendien
vallen er geen paardekastanjes op de auto’s. Dat laatste geeft inderdaad
een rotklap weet ik uit eigen ervaring; gelukkig stond de auto toen

geparkeerd want je schrikt behoorlijk. Niet helemaal onzinnig dus, zo’n
steriele paardekastanje.
En toen kwamen de ziektes
In 1985 ontdekte men in Macedonië
een vlindertje waarvan de rupsen in
het blad van de paardekastanje
leven. Een mineerder dus, een
rupsje of een larve die een gang eet
tussen de bovenkant en de
onderkant van een blad. Het is
natuurlijk allemaal erg klein maar
als er heel veel van zijn kan de
plant of boom er toch veel last van
hebben. Waar dit vlindertje
plotseling vandaan kwam weet men
niet maar de Paardekastanjemineermot (Cameraria ohridella)
zoals het beestje is gedoopt,
verspreidde zich snel over Europa
en bereikte in 1999 Nederland. De
boom gaat niet dood aan dit
vlindertje maar de aantasting kan
zo zwaar zijn dat praktisch al het
blad van de paardekastanje bruin wordt en de boom dus zijn blad laat
vallen om nieuw blad te maken. Een dergelijke zware aantasting door
parasieten betekent meestal dat er geen natuurlijke vijand is. Dat is hier
in Nederland natuurlijk niet zo vreemd maar in het thuisland op de
Balkan is die er ook niet en dat is vreemder.
Het wordt nog erger voor de paardekastanje. In 2002 dook in de
Haarlemmermeer een nieuwe ziekte op die voorlopig bloedingsziekte
wordt genoemd. Bij deze ziekte ontstaan er kleine roestbruine wondjes in
de bast waaruit een bruin vocht loopt. Ondertussen is de ziekte over heel
Nederland verspreid en ook in België en Duitsland lijkt deze op te
duiken. Aan de bloedingsziekte gaan helaas wel veel paardekastanjes
dood, gelukkig niet allemaal maar toch zoveel dat veel
plantsoendiensten zich ernstig zorgen maken. Helaas heeft men nog
geen idee wat de oorzaak is, laat staan wat men er aan kan doen. Men
denkt aan een schimmel maar dat is nog helemaal niet zeker. Het
ministerie heeft nu geld beschikbaar gesteld voor onderzoek want
niemand wil deze mooie exoot missen. Na meer dan 400 jaar hoort de
paardekastanje dan nog wel niet bij onze officiële flora, geliefd is hij
inmiddels wel.

Jan van Dingenen

ARBORETA
Op 4 mei jl. bracht IVN-Ulestraten een bezoek aan het arboretum
van Paul Notten te Moorveld. We zijn daar hartelijk ontvangen en
hebben genoten van een interessante rondleiding door Paul en zijn
vrouw Rieki. Overigens …. een Arboretum is een (grote) tuin of park
met daarin een verzameling bomen vanuit de hele wereld.
Bij arboretumhouders is het sport om bomen te hebben die in onze
klimaatzone (eigenlijk) niet kunnen groeien. Het leek me leuk om
jullie deelgenoot te maken van een door Paul opgetekende
(beknopte) uiteenzetting van zijn bijzondere hobby.
“Arboreta zijn vanaf midden
19e eeuw in West-Europa
ontwikkeld. In die tijd begint
men met name in Engeland
met de ontwikkeling van
een tuintype dat later
bekend wordt als de
“Engelse Tuin”. Engelse
tuinen zijn grote open
landschapsparken, bij
voorkeur in een golvend
landschap. Her en der
verspreid vullen bomen of
groepen van bomen de
ruimte met handhaving van
een goede doorkijk. Indien
in zo’n landschap ook nog
grote waterpartijen en of
ruines aanwezig zijn, voelt
de ontwerper zich helemaal
in de zevende hemel. De
eigenaren en ontwerpers
uit de 19e eeuw werden het
meest gestreeld indien in
een door hun ontworpen of
aangepaste tuin zoveel
mogelijk nieuwe
boomsoorten geplant
werden. Want gelijktijdig

met (of veroorzaakt door) de ontwikkeling in de tuinarchitectuur ontstaat
de trend om (rond 1800) aan een expeditie naar onbekende gebieden
een bioloog toe te voegen. Die mannen gingen er op uit om nieuwe
boomsoorten te ontdekken, te verzamelen en mee terug te nemen naar
West-Europa”.
“Bekende arboreta in onze omgeving zijn onder andere te vinden in Luik,
Bokrijk, Kalmthout (bij Antwerpen), Rotterdam, en Hilversum. Maar ook
veel stadsparken, zoals Meerssen en Maastricht herbergen een
arboretum”. Ook in de (voor)tuin van kasteel Vliek en kasteel Vaeshartelt
zijn enkele prachtige bomen te bewonderen. Bij Vaeshartelt onder
andere een tweetal Mammoetbomen, waarvan bekend is dat ze in 1853
zijn ingevoerd in Nederland.
“De neiging voor deze hobby ontstond al in mijn jeugdjaren. Ik nam
regelmatig jonge boompjes vanuit het bos mee naar mijn eigen tuintje.
Vanaf 1974 ben ik in Geulle begonnen met het aanleggen van een
arboretum op een gebied van ruim 3000 vierkante meter. Een
weloverwogen plan lag er niet aan ten grondslag. Ongestructureerde
aanplant corrigeer ik nu door kap of uitdunning. De liefhebberij van 1974
is inmiddels uitgegroeid tot een verzameling bomen uit alle werelddelen
die in ons zeeklimaat willen groeien. Mijn arboretum omvat ongeveer 50
bomen, waaronder hooggroeiers als de Mammoetboom, de
Tulpenboom, de Abies Grandis en de Abies Nordmaniana. Verder zijn er
ook nog de Cypres (mediterraan), de Libanonceder, de Atlasceder, de
Cornus Controversa (China), de Vaantjesboom (China), de Ptero Styrax
en de Kalopanax Pictus. Enkele bomen zijn afkomstig uit eigen kweek
van zaden uit het stadspark, zoals de Hemelboom en de
Doodsbeenderen-boom”.
“De liefhebberij is verslavend. Iedere winter lees ik weer van en over
bomen waarvan ik denk, die zou ik nog moeten hebben. Tot op heden
zie ik door de bomen nog net het bos. Maar ….. ik moet er af en toe wel
iets voor doen. Een leuke hobby, die nooit af is, noch in levensduur noch
in dagelijkse tijdsbesteding,” aldus Paul Notten.
Jean Slijpen

VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
In de voorjaarseditie van dit jaar heb ik een lijst van waargenomen
vogelsoorten in en rondom Ulestraten gepubliceerd. We kwamen tot het
respectabele aantal van 107 vogelsoorten. Dat aantal is inmiddels weer
achterhaald.
Einde februari werd in Waterval melding gemaakt van een Velduil en
wel met bewijsmateriaal in de vorm van een foto erbij. Dus er bestaat
geen enkele twijfel over. Dat is vogelsoort 108. Zie ook het artikel over
de velduil in deze Haamsjeut.
En daar blijft het niet bij. Dat hondenbezitters vroege mensen zijn en
daardoor ook goede vogelwaarnemers kunnen zijn, dat bewijst Nique
Jacobs. Hij meldde Nijlganzen bij Kasteel Vliek. Die zijn inmiddels door
meer mensen waargenomen en kunnen als soort 109 genoteerd worden.

Dan zag diezelfde persoon op zondag 3 april, wederom ter hoogte van
Kasteel Vliek een koppel Casarca's, eenden met een oranjebruine kleur

en een lichtere kop met witte zijstrepen. Het mannetje heeft een smalle
halsring.
Gezien de gedetailleerde beschrijving mogen we aannemen dat de
waarneming juist is en dan gaat het om vogelsoort nummer 110.
En ook daar bleef het niet bij. Zondag 10 april werd door Leo Kurvers
een Beflijster waargenomen. Deze 'merel' met borstband en geschubde
veertjes is een doortrekker tijdens het voorjaar op weg naar Scandinavië.
Zo zie je maar weer, dat die lijst van waarnemingen nooit af is. De
Beflijster is vogelsoort nummer 111.
Wist u, dat vogels allerlei trucjes uithalen om beter voorbereid te zijn op
de trek. De Kanoetstrandloper heeft een gespierde krachtige maag
waarmee hij doorgeslikte schelpdieren kan kraken. Echter vlak voor,
tijdens en na de trek krijgen ze dat niet klaar. In die periode is hun maag
verkleind om gewicht te besparen voor de vogeltrek. Omdat ze geen
schelpen kunnen kraken moeten ze overschakelen op schaaldieren
zoals krabbetjes en garnalen.
In het tijdschrift Vogels (Voorjaar 2005) staat een leuk artikel over wie de
baas is van een koppel vogels: het mannetje of het vrouwtje.
Vogelvrouwtjes zijn nijver en trouw. Ze zijn onopvallend van kleur en
nogal saai getekend. Vogelmannetjes zijn bont gekleurd, opvallend,
patserig en brutaal. Je zou daar bepaalde verwachtingen aan kunnen
koppelen, wat betreft het leiderschap van zo'n koppel. Maar de
wetenschap geeft aan dat vrouwtjes nogal veel zelf regelen en dat ze
hun 'gezond verstand' gebruiken om te overleven en de risico's te
beperken.
Hebben we dat niet al eens eerder ergens gehoord?
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets

VELDUIL IN WATERVAL
We kregen een e-mail binnen over de
waarneming van een Velduil. De Velduil is in
februari waargenomen door Manon en
Harmen Langhoor, de nieuwe bewoners van
de vakwerkboerderij in Waterval, vroeger
bewoond door Jo de Jong.
"De Velduil zat in eerste instantie in elkaar
gedoken op de stoep naast het huis. Na zo'n
tien minuten vloog hij in een haag, vijf meter
verderop, waar hij nog zo'n drie minuten
heeft gezeten. Opvallend was de grote spanwijdte, hetgeen goed te zien
was toen hij wegvloog. We hebben vanachter het raam enkele foto's
kunnen maken. We zijn er trots op!
We hebben meteen internet afgespeurd om te kijken om welke soort het
ging. Waarschijnlijk een Velduil. Vreemd, want ze komen hier in het
zuiden niet voor." Zo schreven zij in hun e-mail aan de redactie.
Inderdaad, de foto's geven uitsluitsel
dat het een Velduil is: grof gevlekt
veren-kleed, twee minimale
oorpluimpjes, strenge gele ogen en een
duidelijk masker. Laat zich meer dan
andere uilen overdag zien. Het zijn
vogels die doortrekken naar het zuiden,
dus hij kan op trek naar het noorden
zijn geweest, alhoewel februari wel
vroeg is. In die periode lag in het
noorden van Nederland 40 cm
sneeuw; of dat er mee te maken heeft,
durf ik niet te zeggen.
In Nederland zijn er een 100-tal
broedparen, de meeste op de
Waddeneilanden. Voor Limburg toch
apart als je hem te zien krijgt.
Leuk als je zo'n melding binnenkrijgt,
bedankt Manon en Harmen.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.

DATA IN VOGELVLUCHT
Dinsdag 5 juli:

Excursie/wandeling “De Limburgse kers”

Woensdag 3 aug.:

Avond in en rond CNME- gebouw/tuin en Jekerdal

Zaterdag 13 aug.:

Excursie naar Groeve ‘t Rooth

Woensdag 7 sept.:

Avondthema: “Vakantievaria”

Zondag 18 sept:

Excursie “B(l)oeiende Bermen”

Zondag 25 sept:

Vogelexcursie Najaarstrek

Zondag 2 okt.:

Herfstwandeling Vijlen

Woensdag 5 okt.:

Diapresentatie “Paddestoelen”

Woensdag 2 nov.:

Diapresentatie “De Limburgse Hoogstamboomgaarden”

Woensdag 7 dec.:

Avondwandeling “Bij nacht en ontij”

Maandag 26 dec.:

Oudejaarswandeling (2e Kerstdag)

Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut
gehouden en beginnen om 20.00 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

Leo Teheux
Henri Dunantstraat 33
6235 AN Ulestraten - tel: 3648312

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 en
excursies

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

Werkgroep Afdelingsblad

Jean Slijpen
Blockhuysstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Provinciaal milieuklachtennummer
(Dag en nacht bereikbaar)

043 - 3617070

Milieuklachten binnen de gemeente Meerssen
(Hans Schmetz):
043 - 3661690
(ook voor hondenoverlast, illegaal stoken en afval storten)

Vleermuizenmedewerker gemeente Meerssen
(dhr. Van Oerle)
Voor vragen en/of overlast van vleermuizen

Meldpunt openbare werken gemeente Meerssen
Voor dringende storingen dag en nacht bereikbaar

Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
Bel bij overlast vliegtuiglawaai M.A.A. en AWAC’s
Ma t/m vrij 9.00 – 14.00 uur, buiten deze tijden inspreken
op het antwoordapparaat (zelfde nummer)

043 - 3661778

043 - 3661888

0800 - 0341

043 - 3652020

Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid
(dag en nacht):
Bel bij verstoring en aantasting van flora en fauna

043 - 3216830

Dierenambulance Zuidwest-Limburg

043 – 3520454

Dassenwerkgroep Zuid-Limburg

045 – 5443738

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.

