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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na een geweldige zomer (al snakken veel mensen nu naar een mals regenbuitje)
starten wij weer met een nieuw IVN-seizoen. De meesten hebben de vakanties achter
de rug en zijn er weer klaar voor om in onze naaste omgeving te genieten van de natuur
in al haar facetten.
Enkele malen is er vergaderd door bestuur en beco en zijn er vele activiteiten ontwikkeld
voor een nieuwe jaarplanning. De eerstkomende regio-vergadering zal worden
gehouden in ons verenigingslokaal.
Een cursus wordt nog voorbereid. Zo gauw wij meer weten over de details, informeren
wij u via D’n Haamsjeut, Geulbode en contactblad Ulestraten.
Op woensdag 3 september brachten wij een bezoek aan fruitteler L. Petit. Een verslag
volgt in de eerstvolgende Haamsjeut.
14 September j.l. maakten wij een wandeling over het plateau van Margraten.
( kopie voor deze Haamsjeut moest reeds ingeleverd zijn, vandaar nu geen reactie in dit
nummer omtrent beide activiteiten.).
Verder staan er nog films, bezoeken van CNME-tuinen en dialezingen etc. op het
komende programma. Misschien redenen voor u om familie, vrienden , kennissen en
andere geïnteresseerden lid te maken van onze IVN-afdeling.
Ook stonden wij met een kraam op de vrijwilligersmarkt en is het tweede insectenhotel
gerealiseerd.
Heeft u mooie natuurmomenten meegemaakt op uw vakantie geef dit dan door aan
onze redactie. Misschien zit er een interessant artikel bij voor plaatsing in ons
verenigingsblad.
Op een verzoek van enkele leden van ons die in de Buurtraad zitten om plaatsing van
borden voor overstekend wild, heeft de gemeente adequaat gereageerd. Twee dagen
later werden zij reeds geplaatst door de gemeente; compliment voor deze act.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de maand?
Aanvang 20.00 uur in D'n Haamsjeut.
Zien wij u ook weer op onze cursussen, wandelingen, diapresentaties en andere
activiteiten ?
Laat ons genieten van de nazomer en de komende herfst !
Graag tot horens en ziens in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut.
Frans Passier,
Voorzitter.
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP AMFIBIEËN IVN-ULESTRATEN
Voorjaarstrek
Zoals bekend trekken ieder voorjaar padden, kikkers en salamanders vanuit hun
overwinteringplaats op het land naar het voortplantingswater. Er vallen daarbij veel
verkeersslachtoffers, omdat de dieren een verkeersweg moeten oversteken.
Waarschuwingsborden langs de weg met een afbeelding van een pad met de tekst
"PADDENTREK" en "LANGZAAM RIJDEN" helpen de dieren veiliger naar de overkant.
Tenminste als iedereen zich aan de tijdelijke verkeersborden houdt. Want de dieren
sterven doorgaans niet doordat ze overreden worden, maar de hoge snelheid van de
auto zuigt de diertjes tegen de onderkant van de auto en die klap overleven ze niet.
Buiten de tijd van de paddentrek, als het regenachtig weer is, zitten de amfibieën ook
vaak op de weg. Als je dat eenmaal weet ga je dan (hopelijk) vanzelf rustiger rijden! In
de gemeente Meerssen worden bovengenoemde borden geplaatst en wel rond de
visvijver in Geulle en in Waterval. De gemeente heeft deze borden gratis ter beschikking
gesteld.
Als er iemand is die nog een locatie weet waar dergelijke borden nodig zijn laat het dan
weten aan de amfibieënwerkgroep.

Beschermingsplan
Er is een beschermingsplan opgesteld voor de Geelbuikvuurpad en de Vroedmeesterpad. De gemeente ondersteunt dit plan zowel wat betreft landinrichting als financieel.
Voor een goede planuitvoering is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk waarnemingen
van deze 2 paddensoorten worden doorgegeven.
Om dit plan te begeleiden is er een Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad
opgericht. (In opdracht van en met subsidie van de provincie Limburg en Ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij (LNV)) De leden van het platform komen regelmatig bij
elkaar; geven een speciale nieuwsbrief uit; inventariseren en overleggen met
Gemeente, Waterschap en particulieren. Ze verstrekken informatie over subsidiemogelijkheden, inrichtings- en beheersmaatregelen.
(Zie voor meer uitgebreide informatie, die u ook kunt downloaden: www.limburg.nl; ga
naar 'wat doen we' - groen' 'Soortenbescherming'
In dit platform is ook een vertegenwoordiging van de amfibieënwerkgroep van IVNUlestraten: Els Derks-van der Wiel.
Opsporing verzocht
De Geelbuikvuurpad komt in onze gemeente niet voor. Rond Ulestraten in 't Vlieker bos
en in poelen bij Waterval komt de Vroedmeesterpad wel voor. Maar waar precies en in
welke hoeveelheden? Het aantal Vroedmeesterpadden in onze omgeving loopt terug.
Maar als er niemand bewust inventariseert zijn er ook geen waarnemingen. De concrete
vraag aan IVN-leden is om elke waarneming van Vroedmeesterpadden te noteren:
datum, tijd en locatie. Geef dat dan door aan de amfibieënwerkgroep van IVNUlestraten.
Ook belangrijk zijn andere waarnemingen. Meld als u andere amfibieën of reptielen
waarneemt met name groene kikkers en hagedissen. In de buurt van het oude stort in
Waterval komen nog hazelwormen voor. Noteer uw waarnemingen, bel of mail ze door
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of stop het in de brievenbus bij de coördinator van de Amfibieën en Reptielenwerkgroep
van IVN-Ulestraten (adres staat altijd achter in de Haamsjeut)
Hebt u in 2003 waarnemingen gedaan maar weet u niet meer de juiste datum? Dat is
niet erg maar laat dan toch weten wat u hebt gehoord en/of gezien en in welke
omgeving!

Paartje gewone padden

Vroedmeesterpad met eitjes

Waterbuffers
Tijdens de laatste bijeenkomst van het platform, in juli 2003, is het idee geopperd om
eens te kijken of waterbuffers als voortplantingsbiotoop voor de Vroedmeesterpad
kunnen gaan dienen.
Aangezien er in het buitengebied van Ulestraten buffers liggen en nog komen is dit
gegeven erg interessant. Belangrijk is dan om een "nevenpoel" aan te leggen. Zodat de
paddenlarven bij hevige regens niet uit de buffer wegspoelen maar in de "nevenpoel"
kunnen blijven. Bovendien is het ook nodig dat de "nevenpoel" water houdt. Verder is
het zo dat Vroedmeesterpadden graag een stenige omgeving hebben. Om dat te
realiseren zou er bij de buffers een muurtje van gestapelde stenen moeten komen.
Hiervoor is overleg nodig met Gemeente en Waterschap. Bent u benieuwd naar een
dergelijk muurtje? Ga wandelen in de Dellen; daar is bij de poelen al een muur gemaakt.
Beschermingsmaatregelen voor de Vroedmeesterpad komen ook ten goede aan andere
amfibieën. Een muurtje van mergel en silex biedt een onderkomen aan allerlei insecten,
slakjes, spinnen en maakt een bijzondere plantengroei mogelijk, etc.
Excursie 2004
Volgend voorjaar is de werkgroep van plan om een speciale excursie met het thema
amfibieën en reptielen rond Ulestraten te organiseren. We houden u op de hoogte.

Els Derks-van der Wiel
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Kennismaking met een vals witje

13-08-2003

In juni heb ik kennisgemaakt met een vals witje. Het witje was zeer vals maar niet
echt gevaarlijk, gelukkig. Wel zeldzaam. Het gebeurde tijdens een zondagochtend
wandeling in de Hochter Bamp, het natuurgebied dat aan de Belgische kant tegen
de Maas ligt, tegenover Borgharen. Het was zonnig weer maar niet de hitte die we
later in juli en augustus zouden krijgen, goed weer voor wandelaars en vlinders.
Het vals witje is een vlinder, de wetenschappelijke naam is Siona lineata. Het is een
witte vlinder en op een afstand lijkt het een groot koolwitje of een ander witje waarvan er
gelukkig nog een hele boel rondvliegen. Het zou dus best kunnen dat ik al vaker een
vals witje voorbij gelopen ben. Deze keer kwam het vlindertje vrij dicht bij en toen viel
het me op dat het duidelijk zwarte lijnen op de vleugels had. In deze omgeving is er
maar één witte dagvlinder met zwarte lijnen op de vleugels en dat is het groot geaderd
witje. Ook zeldzaam, ofschoon je ze op de Pietersberg regelmatig kunt zien, vooral in
het Belgische natuurreservaat Montagne Saint-Pierre aan de zuidkant van de berg. In
de Hochter Bamp had ik het groot geaderd witje nooit gezien dus dan probeer je zo’n
zeldzaamheid te fotograferen. Dat lukte, de foto’s staan hieronder. Maar, al in de zoeker
zag ik dat het géén geaderd witje was: het lijf van deze vlinder was wit en bij een
geaderd witje is dat zwart of donker grijs. Wat dan wel? Eerst foto’s maken en later thuis
opzoeken.

Vals witje aan de bovenkant

Vals witje aan de onderkant

Dagvlinders en nachtvlinders
Ik heb uitstekende boeken over dagvlinders maar dit witje stond er zeker niet in.
Misschien een nachtvlinder? Nachtvlinders zijn er veel meer dan dagvlinders en
daardoor en omdat je ze veel moeilijker ze zien krijgt, zijn er veel minder goede boeken
over deze vlinders. Bovendien zal ook wel meespelen dat het grootse deel van de
nachtvlinders donker bruin of donker grijs is: dat ziet er ook niet echt spannend uit.
Nachtvlinders bij stralend weer? Ja, dat kan want er zijn een aantal nachtvlinders die
overdag vliegen en niet ’s nachts. Dat “hoort” natuurlijk niet, maar de reden is dat de
termen “dagvlinder” en “nachtvlinder” oorspronkelijk op de vliegtijd sloegen. Later is men
gaan kijken wat nou eigenlijk het verschil in bouw was tussen een nachtvlinder en een
dagvlinder en toen bleek dat een beperkt aantal vlinders met de kenmerken van
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nachtvlinders, toch overdag vliegen. Maar goed, mijn boeken konden me niet helpen
want die gaan over “dagvlinders” en niet over “overdag vliegende vlinders”.
Toen de dia’s terug kwamen van de fotograaf werden die eerst natuurlijk weer
vergeleken met de boeken, maar “mijn” witje stond er echt niet in; ook niet in de rest van
West-Europa. Dus moest het toch een nachtvlinder zijn. De kans dat ik een heel nieuwe
soort dagvlinder ontdekt had leek me toch echt niet groot. De site van de
Vlinderstichting loste tenslotte het probleem op: op www.vlindernet.nl staat een
zoeksysteem en een zeer groot aantal foto’s van vlinders en na enig zoekwerk kwam er
uit dat het een “vals witje” moest zijn: een dagactieve nachtvlinder zoals de
Vlinderstichting dat noemt. De foto op Vlindernet vond ik niet zo overtuigend maar als je
eenmaal de wetenschappelijk naam hebt, vind je op internet snel een aantal mooie
foto’s.

Groot geaderd witje, een dagvlinder
Het vals witje
Het vals witje heet natuurlijk zo omdat het lijkt op een gewoon witje en vooral op het
groot geaderd witje. Wat mij betreft mag het ook wel zo heten omdat het een overdag
vliegende nachtvlinder is want daardoor heeft het mij veel moeite gekost om de naam te
ontdekken.
Het vals witje is geen familie van de andere witjes maar van de spanners. Spanners zijn
zeer veel voorkomende nachtvlinders en hebben hun naam gekregen door het gedrag
van de rupsen. Deze rupsen verplaatsen zich door eerst het voorste stuk zo ver mogelijk
naar voren te brengen terwijl het achterlijf blijft staan: ze rekken zich zoveel mogelijk.
Daarna wordt het achterlijf bijgetrokken tot het vlak achter de kop staat en het lijf van de
rups dus in een boog staat.
Het vals witje is zoals gezegd zeldzaam in Nederland. De vlinderstichting heeft maar op
10 plaatsen in Nederland deze vlinder waargenomen en daarvan zijn er zes in ZuidLimburg. De vlinder leeft meestal op schrale graslanden, dat klopt met de Hochter
Bamp, maar op welke planten de rupsen leven is minder duidelijk. Waarschijnlijk is de
rups niet erg kieskeurig maar marjoraan of marjolijn schijnt een voorkeur te hebben. De
vliegtijd is ook maar kort: mei en juni. Veel meer is er over het vals witje niet bekend. In
Engeland is deze vlinder ook zeldzaam een daar hebben ze een programma gestart om
er wat meer te krijgen. Mogelijk dat ze daarbij ook wat meer te weten komen.
Jan van Dingenen
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GEDICHTEN VAN: JO VAN ES
Op de IVN-avond van 2 april 2003, hield Jo van Es een voordracht van zijn gedichten in
de Limburgse taal. Hij had een aandachtig publiek en kreeg meer dan eens een
applaus.
Jo van Es, inwoner van de prachtige buurtschap Waterval, schrijft gedichten meestal
met een romantische sfeer, maar soms ook met een humoristische of kritische blik.
Er kwamen heel wat onderwerpen aan bod: Catsop, zijn vroegere woonplaats, Waterval,
waar hij nu woont, kapelletjes, wegkruizen, etc.
Ook bepaalde personen komen aan bod: zijn moeder, Sjoke van Waterval,
ja, zelfs Els Derks komt er in voor.
Zo schreef hij ook een viertal gedichten over de vier seizoenen: zomer, herfst, winter en
lente.
We publiceerden reeds De Zomer. Nu is het tijd voor “HERFS”.

Herfs

blaajer valle geruisloos op de grònd
de bosj verandert in ein sjilderie, mèt prachtige kleure zoa bònt
de boere augste hun vruchte van ’t land, dao weurt neet sjtilgezete
en de jaegersj kinne weer op groat en op klein wild goon sjete
auch regent ’t daag piepesjteel en de wind zèt zich weer op
kinger mòtte dan binneblieve, zoa neet kriege ze op hunne kop
trèkveugel verzamele zich òm nao ’t zuide te vlege
dat doon ze òmdat ’t hie kouwer weurt, dao kinne ze neet good tege
mhe af en toe dan geit de zòn nog ’ns aan eine heldere hemel sjtoon
en zuus-te vaöl luu lekker wandele goon
de lètste greunte were oetgedoon en mèt vaöl zörrig ingevrore of ingemaak
in de herfs sjtörf noe einmaol alles aaf, ’t greuje en bleuje weurt veur ein paar maond
gesjtaak
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ENKELE VOGELWETENSWAARDIGHEDEN.
In Nature staat beschreven dat Chinese onderzoekers de fossielen van een kleine
gevleugelde dinosaurus van wel 125 miljoen jaren hebben opgegraven. Het beest is te
vergelijken met een reuzenlibel met een lijf van één meter. Zowel het lijf als de staart,
alsook de voor- en achterpoten waren bedekt met veren. Het dier schijnt zich te hebben
voortbewogen op een manier zoals vliegende eekhoorns dat tegenwoordig doen.
Dankzij de bescherming komen in Nederland weer veel roeken voor. In de zeventiger
jaren was het slecht gesteld met de roeken. We zitten nu op een bestand van tegen de
60.000 broedparen. De toename lijkt echter de laatste jaren te stagneren. Er verdwijnen
kolonies of ze worden kleiner.
Mogelijk vanwege het verdwijnen van geschikte bosjes in het buitengebied. Voorlopig
blijft de kolonie van Ulestraten toch wel bij de grootste behoren.
Uit National Wildlife het volgende bericht: veel ooievaars is Spanje zijn afhankelijk van
vuilnisbelten rond de grote steden. Let wel: in Spanje ging het bestand van ooievaars
van 6.700 naar 16.600. Zo zie je maar weer: vogels passen zich snel aan aan de
veranderende omstandigheden.
Maar hoe moet het dan met de Europese richtlijn, dat al het organische afval
gecomposteerd dient te worden?? Dat ziet niet goed uit voor de Spaanse ooievaars.
Ab Smit had met enkele kersenboombezitters gesproken.Het afgelopen jaar merkten die
bezitters van kersenbomen, dat er minder kersen door spreeuwen werden gepikt, dan
in de vorige oogstjaren.
Wat is het geval geweest. Door de uitzonderlijke warme temperaturen waren de kersen
eerder rijp; wel twee weken vroeger. De spreeuwen hadden nog nestjongen, die op dat
tijdstip (dat de kersen rijp waren) niet waren uitgevlogen. En het zijn net de jonge
spreeuwen, die de kersenbomen extra plunderen. Zij waren nog niet vliegvlug om de
kersenbomenbezitters te frustreren.
Hieruit blijkt ook, dat de kersenbomen zich door het goede weer laten beïnvloeden,
maar dat de spreeuwen zich niet laten verleiden om veel eerder te gaan broeden.
Soortgelijke ervaring deed men op met de koolmezen, die dit jaar te laat waren om van
het rupsenaanbod te genieten.
Het uitzonderlijke voorjaar heeft grote gevolgen voor de vogels.
Ab Smit trok voor de tweede keer aan de bel bij mij. Hij is wel wakker geweest deze
afgelopen zomer. Hij vroeg me of het mogelijk is, dat Ransuilen ook in de zomer te
vinden zijn op het winterse roestplaats. Hij had ze dit jaar daar gesignaleerd. Enige
navraag gaf al snel uitsluitsel. Jonge exemplaren schijnen dat te doen. Ze beschikken
nog niet over een eigen vast territorium. Zo'n roestplaats houdt in, dat de ransuilen zich
overdag met enkele exemplaren daar ophouden (vaak slapend) en dat ze die plaats
tegen de schemering verlaten om te gaan foerageren.
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels
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NATUURBELEVING
Bij de vele soorten IVN-activiteiten vindt natuur- en milieueducatie plaats. Deze educatie
bestaat meestal uit kennisoverdracht en kennisuitwisseling. Bij ons contact met natuur
en landschap speelt echter kennis vaak een ondergeschikte rol. De beleving, het gevoel
is vaak veel belangrijker. Wij krijgen als IVN-ers een prettig gevoel bij natuur en
landschap. Laten we eens een keer over dat gevoel praten. Laten we ervaringen
uitwisselen. Wat was je meest indrukwekkend natuurbeleving? Wat heeft het meeste
indruk op je gemaakt?
Kom op woensdag 5 november om 20.00 uur naar de Haamsjeut.
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HOERA, EEN KERKUIL IN MIJN TUIN!!
Het is weer zomertijd als het artikel voor de herfsteditie van D'n Haamsjeut
geschreven moet worden. Zomertijd: tijd om je gedachten te laten verwaaien, om
je hersenen op slaapstand te zetten. Zomertijd, komkommertijd heet dat in de
journalistiek. Waar zal ik het nu weer eens over gaan hebben?
Gelukkig dient zich een enkele keer ook wel eens een onderwerp zomaar aan. Dat
gebeurde ook deze keer toen ik gedurende enkele dagen een kerkuil in mijn tuin
mocht verwelkomen.
Het vorig jaar schreef ik een artikel over de lijst van gesignaleerde vogels,
waargenomen in en vanuit mijn tuin. Daar stond de kerkuil niet bij. De waarneming
van een kerkuil op zich is al iets bijzonders. De waarneming van een kerkuil in je
eigen tuin vind ik al heel bijzonder.En als je dan goed oplet, dan valt er best een
en ander over te vertellen. Bij deze doe ik dat dan ook maar.
Donderdag 5 juni
Voordat ik in de gaten had, dat er zich een kerkuil in mijn tuin ophield, vond ik in mijn
tuin een zwart glanzend balletje van 2 tot 3 cm. doorsnede. Nu heb ik heel wat
braakballen van uilen in mijn handen gehad en toch ging ik twijfelen. De avond van te
voren had ik een steenmarter door mijn tuin zien lopen; zouden het uitwerpselen zijn?
Die van een steenmarter herkende ik wel. Een braakbal leek vooralsnog de beste optie,
maar dan leek die 't meeste op de braakbal van een kerkuil. Dat kon toch niet waar zijn.
Van een ransuil of steenuil was die braakbal in elk geval niet.
De Diersporengids werd erbij gehaald en jawel hoor: het was een braakbal van een
kerkuil. Een kerkuil!! In mijn tuin??
Weliswaar was de braakbal niet van een 'volwassen' grootte, dus mogelijk moest die
van een jong exemplaar zijn. Voor de rest vertoonde hij de kenmerken van een
kerkuilenbraakbal: nogal zwart van kleur en een glanzende buitenkant, vanwege een
dunne slijmlaag.
Aangezien ik de braakbal onder de kastanjeboom had gevonden, zou de vogel zich daar
moeten hebben opgehouden.
Vrijdag 6 juni
Het was weer een warme dag geweest. Het was zo rond half elf in de avond en
aangenaam om buiten te zitten. In het half donker streek nog een vogel neer op een
afgezaagde stam van een conifeer van de achterburen. De vogel was nogal groot, maar
vanwege het gebrek aan licht moeilijk te onderscheiden. Dus snel een verrekijker erbij
halen en hopen dat ie blijft zitten. En jawel hoor: het was een kerkuil. Dus toch !!
Prachtig, een kerkuil in je eigen tuin. Ik heb zo'n 15 minuten kunnen kijken.
Mooi om te zien hoe hij bij het geringste geluid (ik maakte een zeer zacht sissend geluid
op 8 meter afstand) zijn kop 180 graden kon draaien.Ook het bekende fixeergedrag was
goed te zien: ze draaien hun kop alle kanten op, waarbij een object met het oog wordt
vastgehouden.
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Na een kwartiertje vloog de kerkuil weg. Einde verhaal ?? Niks hoor. Het verhaal gaat
verder.
Zaterdag 7 juni
Het was een warme zaterdag. Een zwoele avond om buiten te zitten. En de bekende
stam van de conifeer maar in de gaten houden. Maar deze keer geen resultaat. Het kan
niet elke dag kermis zijn. Afwachten dan maar.
Zondag 8 juni (Pinksteren)
Rond 13.00 uur liep ik weer in mijn tuin. En onder de kastanjeboom vond ik de tweede
braakbal met dezelfde kenmerken als de eerste. Maar dan moest hij zich ophouden in
het gebladerte van de kastanjeboom??
Een grondige zoektocht leverde echter niets op. Maar ik had wel ervaring met het
waarnemen van uilen in bomen. Zo herinner ik me nog de eerste confrontatie met
ransuilen. Voordat ik de eerste had gezien gingen een aantal kijkpogingen voorbij. Toen
ik de eerste zag, vond ik al snel de tweede en de derde, tot wel 12 exemplaren. Dat
moet je echt vaker gedaan hebben.
Dus….. in de loop van de middag nog eens turen en jawel hoor, daar zat hij (of
misschien was het wel een zij) en hield me in de gaten.
Daar zat de kerkuil, in mijn eigen tuin, in mijn eigen kastanjeboom en hij had daar zijn
roestplaats. En tegen het halfdonker verlaat hij die plaats, gaat eerst op de stam van de
conifeer zitten en vliegt dan weg om te gaan foerageren.
Mogelijk betreft het hier een jong exemplaar, dat nog geen eigen territorium heeft. Jonge
kerkuilen zijn na 10 weken zelfstandig. De ouders worden dan agressief tegenover de
jongen, zodat ze een nieuw gebied gaan zoeken. Ze blijven echter wel in de buurt
(binnen enkele kilometers) van de broedplaats. En die broedplaatsen in de buurt zijn
ons bekend.
Nu zijn er twee mogelijkheden: of het is een jong van het vorig jaar of het kan ook een
jong zijn van dit jaar. Als het ei half maart is gelegd kan het een pas uitgevlogen
exemplaar zijn. Gezien de tijdsperiode waarin hij zich bij mij ophield is dat zeer wel
mogelijk. Helaas ben ik niet in staat om dat allemaal af te lezen aan de vogel zelf.
Daarvoor hield hij zich teveel schuil onder de bladeren van de boom. Er zullen
ongetwijfeld juveniele kenmerken zijn om op te noemen, maar dat vraagt weer wat meer
deskundigheid.
Maandag 9 juni
Zo tegen 13.00 uur vond ik de derde braakbal. Nu was het een bal van tegen de 5 cm.
lengte en 2 cm. dikte. De kerkuil bevond zich nog steeds in de boom. Hij hield alles in de
gaten. Dat is leuk om te zien, maar het kan ook zijn, dat het te onrustig is. Je houdt je
immers een groot gedeelte van de dag in de tuin op, zeker als het goed weer is.
Het was die dag weer een lekkere avond. Vanaf de bank hield ik de coniferenstam in
het zicht. Tegen elven hoorde ik wat geritsel in de boom en even later streek hij neer op

13

de coniferenstam. Mijn verrekijker had ik bij de hand. Al snel begon het fixeergedrag. Ik
weet dat er onder de coniferen best wel wat muizen zitten.
Opeens liet hij zich vallen en enkele seconden later ging hij weer op de stam zitten en ik
kon nog redelijk zien hoe hij een muis naar binnen werkte. Zo zie je maar weer; het
voedsel was dit keer gemakkelijk te verkrijgen. Hij vloog deze keer niet weg, maar ging
terug naar de kastanjeboom. Einde van de foerageertocht? Waarom zou hij ook verder
gaan; hij had zijn kost binnen.
Dinsdag 10 juni
Na enig zoeken in de kastanjeboom moest ik constateren, dat hij niet meer te zien was.
Mogelijk heb ik slecht gekeken. Maar verdere zoekpogingen tijdens de dagen erna
leverden niets meer op.
Geen kerkuil meer, geen braakballen onder de boom. Het was einde kerkuilenverhaal.
Een bezoek van een kerkuil aan mijn tuin tijdens een zoektocht naar een eigen
territorium. Nu moet ik zeggen: ik had geen valse verwachtingen gekweekt om een
vaste kerkuil in mijn tuin te hebben. Daar is die omgeving niet de juiste voor. Een
logeerpartijtje vind ik al heel wat. Dat maakt niet iedereen mee.

Een analyse van de braakballen
Zoals bekend, kan men braakballen analyseren om erachter te komen wat voor soort
muizen de uilen hebben gevangen. Dat zien we aan de kaakjes van de muizen, die we
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in de braakballen terugvinden. Globaal gezien kunnen we dan zeggen of het
spitsmuizen zijn, of woelmuizen of de zogenaamde ware muizen. Die drie groepen zijn
nog verder te determineren. Ik zal het houden op een analyse van de drie groepen.
Zoals gezegd: het gaat om een onderverdeling in drie groepen. We gebruiken daarvoor
als hulpmiddel de onderkaakjes van de muizenschedels, die in de braakbal zijn terug te
vinden.


Zijn de kiezen rond en bobbelachtig (het meest te vergelijken met die van de mens)
dan gaat het om de groep "Ware muizen" , waartoe de bosmuis, de huismuis en de
veldmuis horen.
 Zijn de kiezen (van opzij bekeken) spits en puntig (het meest te vergelijken met die
van een hond) dan betreft het de groep "Spitsmuizen" en daaronder vallen de
bosspitsmuis, de huisspitsmuis, de veldspitsmuis en de waterspitsmuis.
 Zijn er op het kauwvlak van de kiezen driehoekige ribbels te zien, dan gaat het om
de groep van de "Woelmuizen" en daartoe horen de rosse woelmuis en de
ondergrondse woelmuis.
Wel, bij de drie braakballen, die ik onder de kastanjeboom heb gevonden, telde ik in
totaal de botjes, haartjes en schedeltjes van zes muizen en wel: drie uit de groep van de
woelmuizen, twee uit de groep van de ware muizen en een muis uit de groep van de
spitsmuizen.
De kerkuil is niet zo'n eter van een specifieke soort muizen. Van zijn voedselbron
bestaat 98% uit de diverse muizensoorten; de resterende 2% zijn vogels, amfibieën en
ongewervelden.
Slot
Wel, voor mij was dit een aparte ervaring. De ontmoeting met een vogelsoort,
waarin we heel wat energie hebben gestoken. We hebben in het kader van het
kerkuilenproject een aantal nestkasten voor de kerkuil opgehangen. De eerste
resultaten begonnen met het signaleren van de kerkuil in Ulestraten en dat na
tientallen jaren. Toen kwam de constatering van een broedgeval. Een van de
nestkasten was bezet en leverde jongen op.Nu deze ervaring met jongen die op
zoek zijn naar een territorium.
Gelukkig zijn de winters niet zo streng, dat het bestand grote klappen krijgt. We
hopen in de toekomst meer van dergelijke ontmoetingen te hebben.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets
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Wonderlijke wetenswaardigheden
Löss, de bijna ideale grondsoort
Een niet al te ijverige Geullenaar zei in mijn jeugd vaker: ”Leim blief Leim” of in
begrijpelijk Nederlands: leem blijft leem. De man had enerzijds gelijk omdat
’verse’ en onbewerkte löss langere tijd de indruk wekt niet erg vruchtbaar te zijn,
anderzijds zat hij ver van de waarheid want de vroege bewoning en welvaart van
Zuid-Limburg vond zijn oorsprong juist in de vruchtbaarheid van deze löss.
Leem, löss of Limburgse klei?
Allereerst de naam “leem”. In ons dialect verstaan wij onder de naam leem de
onbewerkte (gele of geelachtige) grondsoort die wij allemaal wel eens gezien hebben
als ergens in onze streken een kelder werd uitgegraven of, zoals recentelijk nog
grootschalig gebeurd is toen de leidingen voor onthard water werden aangelegd.
Kortom, daar waar in onze contreien wat dieper wordt gegraven of gespit komt er leem
oftewel ’verse’ löss te voorschijn.
In feite is er geologisch gezien geen verschil in de grondsoort die in onze streken direct
aan de oppervlakte ligt (de teelaarde, die als regel donkerbruin is gekleurd) en de gele
grondsoort die daar onder ligt en die wij in het dialect als leem aanduiden. Gezien het
Nederlandse woord ‘leem’ meerdere betekenissen heeft en niet direct slaat op het
woord löss en ons woord ‘leim’ dat wèl slaat op löss een dialectnaam is, zullen wij het
verder in dit verhaal niet meer tegenkomen en alleen de officiële naam löss gebruiken.
Soms wordt löss ook nog aangeduid als ‘Limburgse klei’, maar dat is mij te
chauvinistisch en in feite ook te begrensd zoals blijkt uit het verdere verloop van het
verhaal.
Is löss vruchtbaar en waardoor komt dit dan?
Ongetwijfeld heeft iedere lezer op school geleerd dat löss een zeer vruchtbare
grondsoort is en dat zandgronden dit niet zijn. Helaas is dit een halve waarheid, want de
bovengenoemde Geullenaar had toch wel enigszins gelijk met zijn gezegde dat ‘leim’
‘leim’ blijft, want om löss vruchtbaar te krijgen moet je er wel iets voor doen!
Men noemt een akker vruchtbaar (volgens het woordenboek) als deze akker veel
vruchten oplevert. Het leveren van veel vruchten kan alleen als er voldoende voedsel en
voldoende water wordt geleverd tijdens de periode dat de vruchten worden
‘aangemaakt’. In principe heb je de grond waarin of waarop de vruchten zich vormen
niet eens nodig, zie hiervoor b.v. vruchten die geoogst worden op de bedden die
bestaan uit een soort glaswol.
De glaswol, de teelaarde en dus ook de löss dienen slechts als ‘dragers’ van de
benodigde voedingstoffen en water.
Pakweg een 6000 jaar geleden had nog niemand gehoord van glaswol, maar toch
hadden de Bandkeramiekers toen al door dat onze löss een goede drager was van
water. En omdat vóór hun tijd nog niemand de grond eerder had uitgeput troffen zij in
onze streken een ideale grondsoort aan om op bescheiden wijze landbouw te kunnen
plegen.
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Een plant kan wel een tijdje zonder meststoffen maar niet zonder water, dus water is in
eerste instantie belangrijker dan meststoffen, laten we daarom eerst bekijken waarom
löss een goede waterdrager is.
We weten allemaal dat pure zand een zeer slechte waterdrager is, immers als we water
op een hoopje zand gieten dan duurt het niet lang of het water loopt onder aan het
hoopje al vrij snel weg. Puur zand kan dus erg weinig water vasthouden en opslaan voor
drogere tijden, dit komt doordat zand bestaat uit allemaal korreltjes die zelf geen water
opnemen en dus alleen maar oppervlakkig wat nat worden, maar geen water
vasthouden tussen de korrels onderling.
Nemen we daarentegen een hoopje klei dan zien we dat klei veel water kan opnemen
en dit erg langzaam afstaat, dus veel langzamer uitdroogt dan zand. Dit komt door het
feit dat klei niet bestaat uit grovere korrels zoals zand, maar grotendeels opgebouwd is
uit zeer fijne plaatjes van wel kleiner dan 0,002 mm. Daardoor is veel ‘intern oppervlak’
aanwezig waar veel water aan kan blijven hechten, maar ook tussen de plaatjes blijft
veel water hangen omdat de plaatjes zo dicht op elkaar zitten. Klei kan dus voor een
plant een langere droge periode overbruggen dan zand en wij kunnen dit ook elke
zomer zien als wij vanuit Zuid-Limburg naar Midden- of Noord-Limburg gaan. Ten
noorden van Sittard wordt óf meer water gesproeid op de velden óf de vruchtplanten
staan er meer verlept bij dan in onze streken omdat daar de bodem veel zandiger is dan
bij ons.
Bevat een bodem te veel klei of erg veel fijne klei (dit zien we b.v. bij de vette zeeklei)
dan is dat wel goed voor de waterhuishouding van de bodem, maar dan bevat de
bodem weer te weinig lucht en dat hebben de wortels van de planten óók nodig.
Löss heeft een bijna ideale opbouw om aan de beide eisen (water vasthouden en toch
voldoende plaats te bieden aan lucht in de bodem) te voldoen. Löss bestaat namelijk
voor ca 65 % uit zeer fijn zand, voor ca 20 % uit klei en voor ca 15 % uit krijt. Uit de
bovenste 3 meter van onze löss is het krijt inmiddels opgelost en weggespoeld en de
laag teelaarde van onze akkers zal dus nu bestaan uit ca 75 % fijn zand en 25 % klei.
Toch niet helemaal ideaal?
Alhoewel löss de bijna ideale grondsoort is voor verbouwing van gewassen en dergelijke
is hij onbewerkt toch wat aan de vettige kant. Voor een ideale grondsoort te verkrijgen
moet hij wat ‘magerder’ worden gemaakt. Dit afmageren kan op een simpele manier
gebeuren door wat zand onder de löss te mengen, de klassieke manier is altijd geweest
het toevoegen van ruige stalmest, dat bracht niet alleen wat meer lucht in de löss maar
ook de benodigde meststoffen. Het effect van de stalmest op de structuur van de löss is
maar van beperkte duur en we zien dit ook op onze akkers waarin geen stalmest meer
komt. Als op dergelijke akkers met zware machines wordt gereden, of het regent
gedurende langere tijd op de ‘blote’ akkers dan kan de grond ‘dichtslaan’ en het
regenwater blijft boven op de grond staan in plaats van er door heen te zakken. Een
dergelijke bodem bevat dus duidelijk te weinig lucht en dat is voor de meeste planten
een slechte zaak. Tegenwoordig wordt weer veel groenbemesting (mosterdplanten)
toegepast om aan de löss weer de benodigde lucht te geven, waardoor de löss weer de
ideale grondsoort wordt.
Bekijken we de akkers in onze Maasvallei, dan zien we dat de grond daar toch een stuk
ruller is dan onze löss. Deze grondsoort is behalve erg ‘vruchtbaar’ ook gemakkelijker te
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bewerken vanwege zijn losse structuur en is dus erg gewild bij de agrariërs, maar ja je
kunt niet met zijn allen gaan boeren op een smal stukje Maasoever en bovendien zo
kort bij het water kan er van alles misgaan! Ook dat wisten onze voorouders zodat
agrarische activiteiten hoofdzakelijk op de hoger gelegen gebieden werden uitgeoefend.
Behalve water zijn ook meststoffen nodig.
Een plant kan niet alleen leven van water, maar heeft ook meststoffen nodig om zich te
ontwikkelen en om eventueel vruchten voort te brengen. Onze voorouders troffen hier
maagdelijke gronden aan d.w.z. gronden die nog niet waren uitgeput door bewerking
zonder bemesting. Zo een maagdelijke grond kan over een periode van verschillende
jaren worden bewerkt zonder bemesting, maar op een gegeven moment komt toch het
uur van de waarheid en zal er bemest moeten worden wil men een redelijke oogst
hebben.
Wat moet men aan
de bodem
toevoegen om goed
te kunnen blijven
oogsten?
Men kan dit o.a. te
weten komen door
te kijken wat er op
een kunstmestzak
staat gedrukt en
tien tegen een vind
je daar de
scheikundige
symbolen N, P en
K op die
respectievelijk
staan voor stikstof,
fosfor en kalium. Er bestaan ook nog andere specifieke meststoffen, maar de NPKreeksen zijn verreweg de meest algemene. Zij moeten zorgen voor voldoende groei van
de plant zelf, voor een goede wortelvorming en voor een goede vruchtvorming. Omdat
elke plant zijn eigen specifieke eisen stelt aan zijn voeding wordt in de moderne land- en
tuinbouw de verhouding tussen N, P en K aangepast aan de eisen van de plant en
worden ook bepaalde sporenelementen die de plant nodig heeft toegevoegd aan de
kunstmest. Ook de tuinliefhebber heeft tegenwoordig de keuze uit een reeks van
kunstmeststoffen, zo heb je een kunstmest speciaal voor rozen, buxus, groenten, enz.
Nederland is het tweede exportland ter wereld van agrarische producten, ondanks de
geringe oppervlakte van ons land. Dit houdt o.a. in dat de praktisch alle grondsoorten
waaruit Nederland bestaat een flinke opbrengst moeten hebben en dus niet alleen het
beetje löss uit Zuid-Limburg. Met moderne middelen zijn vele grondsoorten geschikt te
maken voor een goede oogst. De uitdrukking ‘vruchtbare grond’ heeft in de loop der
jaren dan ook een andere inhoud gekregen!
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Waar komt onze löss vandaan?
Löss is geen rivier- of zeeafzetting, maar een door de wind hier neergelegde laag die op
sommige plaatsen een dikte bereikt van 10 tot 20 meter, gemiddeld is de dikte in ZuidLimburg 5 meter. Nu nog menen veel mensen dat onze löss is aangevoerd vanuit
China, dit misverstand berust waarschijnlijk op het feit dat zich in China de grootse lössafzettingen ter wereld bevinden en dit in combinatie dat löss een windafzetting is, lag het
dan ook enigszins voor de hand om dat aan te nemen en werd het vroeger ook zo op de
scholen onderwezen.
Gedurende de IJstijden stond er geen water in de Noordzee en zo hadden de
Noordwester-stormen vrij spel op de droge zeebodem die bestond uit de afzettingen van
de grotere rivieren van Maas en Rijn of hun voorgangers. Deze hadden hun materiaal
op hun beurt verzameld in de hoger gelegen gebieden elders in Europa en verder
getransporteerd naar de Noordzee.
Gedurende minstens 10 perioden over een tijdspanne van 350.000 jaar is er löss
afgezet in onze streken, maar de belangrijkste afzetting is natuurlijk de laatste waarop
wij nu letterlijk bivakkeren. Deze jongste löss is inderdaad, geologisch gezien, vrij jong
n.l. tussen de 10.000 en 20.000 jaar oud.

Een toendra: zo ongeveer zag Limburg eruit toen de löss werd afgezet
Tot slot
De eigenschappen van löss hebben er voor gezorgd dat Zuid-Limburg al vrij vroeg in de
menselijke geschiedenis bewoond werd door mensen die niet uitsluitend leefden van de
jacht maar een, zij het primitieve, landbouwcultuur bedreven, waardoor zij zich hogere
overlevingskansen creëerden. Nog heden ten dage is Zuid-Limburg een zeer
drukbevolkt gebied, alhoewel de eigenschappen van löss nu veel minder belangrijk zijn
dan vroeger het geval was.
De uitdrukking ‘vruchtbare grond’ moeten we in een historische context plaatsen en
gebruiken omdat tegenwoordig in principe elke grondsoort geschikt kan worden
gemaakt voor diverse agrarische doeleinden.
Tenslotte komt onze löss niet uit China, maar is opgewaaid uit onze ‘eigen’ Noordzee,
jammer dat mijn onderwijzer van de zesde klas dit niet meer kan mee krijgen!
Wim Ghijsen
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DE MOEITE WAARD: FIETSKNOOPPUNTENROUTE
Deze keer had ik in gedachten iets te schrijven over het Heemkundemuseum in Beek.
Nadat ik nadere informatie had ingewonnen, bleek dat het Museum zijn intrek gaat
nemen in het Bejaardencentrum te Beek. Zij zullen op diverse locaties in het gebouw
hun spullen uitstallen en van tijd tot tijd een themapresentatie houden. Daarom lijkt het
me beter op een later tijdstip daar nog eens op terug te komen.
Daarom deze 'noodsprong': de fietsknooppuntenroute, omdat ik nog steeds merk, dat
menigeen onbekend is met dit gegeven. Bovendien biedt misschien de beginnende
herfst nog genoeg aardige dagen om te fietsen, zeker als je de mogelijkheid hebt om
ook doordeweekse dagen op stap te gaan.
Officieel heet de fietsknooppuntenroute: “Grensoverschrijdend fietsroute-netwerk”. Het
is een netwerk van fietsroutes, waarvan de knooppunten genummerd zijn. Op een
fietsroutekaart staan de genummerde knooppunten, die de basis van de bewegwijzering
vormen en met dat systeem kan de fietser zelf een onbeperkt aantal rondritten
samenstellen.
Ikzelf zoek dat thuis al uit: ik zoek een startplaats, van waaruit ik vertrek. Vervolgens
noteer ik de nummers van de knooppunten en tel uit hoe veel kilometer ik moet fietsen.
Is me dat te weinig, dan voeg ik nog een omweg toe of indien me dat te veel is, dat
zoek ik een kortere route.
Voor mezelf noteer ik de nummers op een klein papiertje of soms zelfs op de binnenkant
van mijn hand; dan hoef ik onderweg niet steeds te zoeken.
Van knooppunt tot knooppunt (in beide richtingen) wordt de fietser dan over de goede
wegen geleid door middel van nummerbordjes. (Nederland: groen; België blauw). Ik
moet zeggen, dat dit in België duidelijker is aangegeven, dan in Nederland.
De fietspaden zijn zoveel mogelijk op rustige wegen; soms zelfs in mooie
natuurgebieden. Je komt op plaatsen waar je met een gewone wegenkaart niet gauw
zult komen.
De fietsroutes zijn te vinden op de kaarten van Zuid- en Midden-Limburg, de Belgische
Kempen en het Belgisch Maasland. De aansluiting met Duitsland is al klaar en het
grensgebied van België met Noord-Brabant is ook al bewegwijzerd. Bij ieder knooppunt
kan men een bord met een kaart vinden, dus eigenlijk is het niet strikt noodzakelijk een
eigen kaart te hebben.
De kaarten zijn bij de VVV's te verkrijgen.
Veel fietsplezier.
Jos Smeets
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MALARIA IN NEDERLAND
Onlangs huurden wij een week lang een huisje op Schiermonnikoog, ongeveer het
noordelijkste plekje van Nederland. Een heel mooi en zeer rustig eiland: toeristen
moeten hun auto op het vasteland laten staan! Er is veel te zien, het strand met de
duinen en de Noordzee, de wadden die bij vloed onder lopen en de kwelder die bij
zeer hoog water onderloopt, bossen, meertjes. Kortom een ideaal gebied voor wie
watervogels wil kijken en de plantenliefhebber schijnt er de helft van de
Nederlandse flora te kunnen vinden.
In het huisje lag een boek over de geschiedenis van de eilanden en van het
Waddengebied (Groningen, Friesland, kop van Noord-Holland). Zeer attent van de
verhuurder; ik heb het met genoegen gelezen. Nederland is maar een klein land
maar, over dit gebied horen we in Limburg toch niet veel. Bijvoorbeeld over de
malaria in dit gebied: malaria is het Waddengebied inheems geweest vanaf het
begin van de Middeleeuwen of nog eerder. Het laatste geval van inheemse malaria
was in 1961, in 1970 werd Nederland officieel malaria vrij gemeld!
Inheemse malaria
Nederland (of in dit geval beter: Holland) was eeuwenlang een van de meest ongezonde
landen van Europa. Moeraskoorts of anderendaagse koorts kwam voor in het
Waddengebied, langs de toenmalige Zuiderzee en wat minder in Zuid-Holland en
Zeeland. In het Waddengebied dat nu deel is van Duitsland en Denemarken, waren
deze koortsen ook normaal en ook in Engeland waren gebieden met soortgelijke
problemen. Vooral kinderen en reizigers overleden aan deze koortsen, de volwassenen
die in deze streken woonden schenen er een zekere resistentie tegen te krijgen. Of alle
moeraskoorts inderdaad malaria was weet men niet, anderendaagse koorts zeker wel,
want één dag geen koorts en de volgende dag zeer hoge koorts enzovoort, is typisch
voor malaria.
Ik had wel eens gehoord dat er in het verleden in Nederland malaria voorkwam maar dat
het zo erg was en dat de ziekte pas zo kort geleden is verdwenen, dat wist ik niet. Ik
dacht eigenlijk dat malaria een typisch tropische ziekte is met ook vandaag helaas nog
honderdduizenden doden per jaar, veel meer dan aids. Niet dus, Europa had vroeger
een eigen variant, want de tropische vorm kan hier niet overleven.
Wat is malaria?
Malaria wordt veroorzaakt door een micro-organisme dat zich vermenigvuldigt in de
rode bloedcellen. Als er teveel in één bloedcel zitten barst die open en komen de microorganismen in het bloed. Dit veroorzaakt de koorts. Daarna dringen deze microorganismen in nieuwe bloedcellen, de koorts verdwijnt en begint alles van voor af aan.
Maar, eens moet het éérste micro-organisme in het bloed komen. Daarvoor is een mug
nodig. Vrouwtjes muggen prikken ons en andere warmbloedige dieren om wat bloed op
te zuigen. Dat hebben ze nodig als voeding om hun eitjes te laten groeien. Normaal krijg
je daar alleen een jeukende bult van, maar het micro-organisme dat malaria
veroorzaakt, kan leven in de mug. Als de mug besmet is, kan de mens dus ook besmet
worden. Waar heeft de mug de besmetting gehaald? Bij iemand die malaria heeft en die
ze eerder prikte.
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Als we het nu over malaria hebben, wordt bijna altijd de tropische malaria bedoeld
veroorzaakt door Plasmodium falciparum. Dit is de gevaarlijkste vorm waaraan de
meeste mensen sterven. De malaria die in Europa heerste, wordt veroorzaakt door
Plasmodium vivax, een familielid. Deze bestaat nog steeds, maar geldt nu als een
relatief ongevaarlijke vorm. De tropische malaria kan zich in de koelere gebieden zoals
Europa en Noord-Amerika niet verspreiden, gelukkig niet. De andere vorm kan zich
echter wel vestigen in tropische gebieden.

Schiermonnikoog: links de Noordzee, rechts de Waddenzee. Vooraan
strand en zandbanken, midden boven de kwelder
Hoe we malaria kwijt raakten
Voor de verspreiding van malaria zijn drie dingen nodig:
- het micro-organisme moet zich in een bepaald klimaat kunnen vermenigvuldigen,
- een muggensoort is nodig die in die omgeving kan leven en waarin het microorganisme kan bestaan,
- voldoende dieren die geprikt kunnen worden en waarin het micro-organisme zich kan
vermenigvuldigen.
Op het eerste gezicht lijkt het dus niet eenvoudig voor malaria om zich ergens te
handhaven maar de dagelijkse praktijk in de tropen bewijst anders. Wij, in het noorden,
hebben er wel van kunnen profiteren.
Tropische malaria kan zich hier niet handhaven. Voor het micro-organisme is het te
koud en bovendien hebben we hier geen muggensoort waarin het kan leven. Als er dus
mensen met malaria terug komen uit de tropen, en dat gebeurt honderden keren per
jaar, hoeven we niet bang te zijn voor verspreiding.
De noordelijke malaria kan hier wel leven, dat is eeuwenlang bewezen en dat wordt nog
steeds bewezen in andere koele delen van de wereld. We hebben hier ook de “goede”
mug maar daar hebben we duidelijk geluk mee gehad. De mug die bij ons malaria
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verspreidde, heet Anopheles atroparvus (een Nederlandse naam heb ik niet gevonden).
Deze mug komt hier nog steeds voor, maar de mug is voor zijn voortplanting afhankelijk
van min of meer stilstaand brak water, zoet water gemengd met zout zeewater dus.
Eeuwenlang had het kustgebied en vooral de Wadden, zeer veel brak water in allerlei
zeearmen en gaten waar zeewater en rivierwater mengden. Een ideaal gebied voor
deze mug en dat hebben de mensen daar geweten. Maar vooral de laatste honderd jaar
is de bedijking en de waterbeheersing sterk verbeterd en is er veel minder brak water
gekomen, denk maar aan de Zuiderzee. Dat was wel niet op de eerste plaats bedoeld
om deze mug te bestrijden, maar het beestje is er wel zeer zeldzaam door geworden.
Na de oorlog nam bovendien de waterverontreiniging sterk toe met synthetische
wasmiddelen, er kwam kunstmest in het water met als gevolg algengroei en veel kroos
op het water. Allemaal zaken die zeer slecht zijn voor de muggen en dus ook zeer slecht
voor de malaria.
Muggen hebben het niet speciaal op mensen gemunt, al hebben wij ’s nachts soms die
indruk, andere warmbloedige dieren zijn ook goed. Maar de malaria verwekker is wel
afhankelijk van één diersoort. Er bestaan ook malaria soorten bij apen, maar daar
hebben mensen weinig last van en omgekeerd. De mug moet dus zeer regelmatig
mensen prikken. Waarschijnlijk is malaria pas een probleem geworden toen de mensen
landbouw gingen bedrijven en op één plaats relatief dicht bij elkaar gingen wonen
ongeveer 10.000 jaar geleden. Toen de mensen ook nog vee in winterstallen gingen
houden en zelf ook in die warme ruimte leefden, hadden ze de ideale omstandigheden
voor de muggen geschapen. Die hadden nu maandenlang de tijd om alle familieleden te
besmetten.

De sloten op de kwelder beginnen bij de duinen met zoet water. Door de werking van eb
en vloed komt er zeewater bij en wordt het water verderop in de sloten brak.
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Het verdwijnen van brak water, meer waterverontreiniging, betere woningen en stallen
voor de boeren en hun vee en het doodspuiten van muggen (DDT is van vlak voor de
oorlog) zijn de belangrijkste wapenen geweest om malaria uit te roeien. Het genezen
van malaria zal ongetwijfeld ook hebben bij gedragen, maar het eerste goede
geneesmiddel (kinine) was al bekend in de 17e eeuw en dat heeft in ieder geval niet de
doorslag gegeven.
Kinine tegen malaria
In de 17e eeuw lieten de Spanjaarden de Indianen van Zuid-Amerika hard werken in de
goud- en zilvermijnen in het Andes gebergte. Als de Indianen ziek werden en koorts
kregen gebruikten ze de bast van een boom die daar groeide, om de koorts te
bestrijden. Waarschijnlijk was de koorts niet het gevolg van malaria maar werden de
Indianen gewoon ziek door de slechte werkomstandigheden. Malaria kenden ze
aanvankelijk niet, die is er ook door de Spanjaarden gebracht. Die zagen al snel dat die
bast echt hielp tegen koorts en die gingen het proberen tegen de koorts van hun eigen
malaria: het hielp! Het eerste en eeuwenlang het enige middel tegen malaria was
gevonden!
De boom die de Indianen gebruikten heet nu de kinaboom (Cinchona officinalis) en het
middel is kinine. De Spaanse jezuïeten brachten namelijk al snel het middel naar
Europa en een van de eerste patiënten was de Spaanse gravin van Chincon en naar
haar is het middel genoemd. Ook de kinaboom werd al snel overgeplant, vooral naar de
koelere streken in het tegenwoordige India, en het gebruik in Europa van het “jezuïeten
poeder” nam snel toe. Toch waren er mensen die de jezuïeten en “hun” poeder niet
vertrouwden: de Engelse “president” Cromwell overleed in 1658 aan malaria omdat hij
weigerde dit “duivelspoeder” in te nemen.
Maar in het Andes gebergte begonnen de kinabomen op te
raken, de kweek in India ging maar matig en de Spanjaarden
werkten (uiteraard) niet mee om het betere soorten bomen te
exporteren. In 1866 slaagde een Engelsman erin om zaden
naar Europa te smokkelen. De Engelse regering weigerde de
gevraagde prijs te betalen, maar Nederland wilde wel. Uit
deze zaden werden in het toenmalig Nederlands Indië op Java
kinabomen gekweekt en dit keer met groot succes. Bijna
honderd jaar had Nederland zo’n tachtig procent van de kinine
handel in handen! Pas toen in de Tweede Wereldoorlog Java
veroverd werd door de Japanners, raakte Nederland de kinine
kwijt. Maar toen was de hele westerse wereld het grootste
deel van de kinine kwijt en dat in oorlogstijd! Er is toen hard
gewerkt aan synthetische anti-malaria middelen en die zijn
ook gevonden, maar kinine wordt nog steeds gebruikt.
De invloed van malaria
In de kuststreken van ons land had malaria eeuwenlang een enorme invloed op het
dagelijks leven. De kindersterfte die in die tijd in “gezonde” gebieden al hoog was, moet
daar afschuwelijk geweest zijn. Voor reizigers die naar die gebieden gingen moet het
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letterlijk levensgevaarlijk geweest zijn. Een voorbeeld: van 1795 tot 1813 was Nederland
bezet door de Fransen, het grootste deel van de tijd onder Napoleon. In 1809 landden
op Walcheren Engelse troepen. Met 40.000 man veroverden ze snel een paar Zeeuwse
eilanden, die maar door een 800 man verdedigd werden, met de bedoeling om door te
stoten naar Antwerpen. Daar is het nooit van gekomen. De Engelsen kregen last van
“Zeeuwse koorts”: 11.000 man werden ziek en 4000 stierven. Napoleon reageerde
nauwelijks, hij liet de Engelse troepen rustig zitten. Waarschijnlijk wist hij hoe ongezond
het daar was voor mensen die er niet waren opgegroeid. Na een half jaar vertrokken de
Engelsen en er is nauwelijks gevochten. Dergelijke gevolgen van malaria zijn er zeker
veel meer geweest. Malaria was zeker een helper van de lokale bevolking tegen
indringers al was dat dan een geluk bij een ongeluk.
Een minder dramatisch gevolg van malaria is de ontdekking van gin-tonic. Tegen
malaria in de tropen moest je iedere dag een bitter kinine drankje drinken: een
“tonicum”, Latijn voor een geneeskrachtig drankje. De Engelsen in India kwamen op het
idee om er wat gin, Engelse jenever, bij te doen en de gin-tonic was geboren. Later is
men tonic en bitter lemon als apart drankje gaan maken met maar weinig kinine erin
speciaal voor de bittere smaak. En het is nog steeds zo in deze drankjes kinine zit, al is
het te weinig om nog tegen malaria te werken.
Het meest verrassende is dat in 1927 de Oostenrijkse arts Julius Wagner von Jauregg
de Nobelprijs kreeg omdat hij malaria had gebruikt om mensen van syfilis te genezen!
Als de geslachtsziekte syfilis niet op tijd behandeld wordt, kan de bacterie zich in de
hersenen vestigen en krankzinnigheid veroorzaken. Genezing was vroeger erg moeilijk
omdat de bacterie in de hersenen bijna niet aan te pakken was. Wagner von Jauregg
bedacht dat syfilis erg gevoelig is voor warmte en hij besmette de patiënten met de
meest goedaardige vorm van malaria. De syfilis bacterie bleek inderdaad niet tegen de
zeer hoge koorts van de malaria te kunnen, de patiënt genas van syfilis en
krankzinnigheid werd voorkomen! Tot in de jaren vijftig is deze behandeling toegepast
daarna kwamen er goede antibiotica.
Kan malaria terug komen?
Natuurbeheer wil graag wat brak water terug. Het voorzichtig een beetje open zetten
van de Haringvliet sluizen bijvoorbeeld zorgt voor brak water tot bij de Biesbosch. De
waterverontreiniging door zeep en meststoffen is afgenomen en er komen minder
bestrijdingsmiddelen in het water. De bedoeling is natuurlijk om allerlei planten en dieren
een nieuwe kans te geven, maar de mug die de inheemse malaria overbrengt, zal door
deze maatregelen zeker ook toenemen. Maar krijgen we dan ook weer malaria?
Waarschijnlijk niet of mogelijk af en toe een enkel geval want voor malaria heb je veel
veroorzakers, het micro-organisme, nodig. Die zijn er niet want die zitten alleen in
mensen die al malaria hebben. Als er dus een enkel geval zou opduiken bijvoorbeeld via
een reiziger en dat wordt op tijd behandeld, kan de zaak nooit uit de hand lopen. Enig
risico is er dus wel, maar dat is er nu ook want de mug is er nog en het micro-organisme
komt zeker af en toe ons land binnen. Maar een volgende keer zullen wij toch nog wel
rustig zonder kinine naar Schiermonnikoog kunnen gaan.
Jan van Dingenen
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EEN IVN-ER DE BOER OP
In het vroege voorjaar van 2002 werden enkele mensen van onze afdeling
benaderd om aan het project "Duurzame samenwerking IVN / LLTB" mee te
werken. De bedoeling van het project is om de samenwerking tussen beide
organisaties te structureren en zoveel mogelijk agrariërs en vrijwilligers van het
IVN bij elkaar te brengen om samen te werken, elkaar te ondersteunen en kennis
en kunde uit te wisselen.
Leren voor Duurzaamheid
In het kader van het programma "Leren voor Duurzaamheid" hebben het IVN District
Limburg en de LLTB subsidie aangevraagd om die samenwerking gestalte te geven. De
provincie Limburg heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De
coördinatie wordt door het IVN consulentschap Limburg uitgevoerd. In september 2001
is het project van start gegaan.
Steeds meer boeren of particuliere landgoedeigenaren gaan overeenkomsten aan voor
botanisch beheer van percelen en perceelranden. Maar ook andere groepen houden
zich om uiteenlopende redenen bezig met het omvormen van soortenarme, uniforme
grasmatten naar gevarieerde, kruidenrijke graslandbegroeiingen. Het gaat om
terreinbeherende instanties als defensie, nutsbedrijven, recreatieschappen en
natuurbeschermingsorganisaties. Door beheersovereenkomsten te sluiten met boeren,
"hobby boeren" of andere instanties probeert men dit te bereiken. Men moet dan wel
aan verschillende voorwaarden voldoen, wil men voor erkenning en/of financiële
vergoeding in aanmerking komen
Monitoring
Men gaat te werk via monitoring. Welnu, wat is Monitoring? Monitoring is een
systematische aanpak om de veranderingen in de natuur te meten. Dit meten gebeurt
op een vaste plaats, het liefst door dezelfde mensen en op een vast tijdstip (maand) en
ten slotte met vaste methode. Alleen dan zijn de verzamelde gegevens van jaar op jaar
goed vergelijkbaar en zijn de ontwikkelingen van de soorten vast te stellen (objectief
meten), om zodoende andere invloeden zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor de
opdrachtgever(s) of geldschieters (subsidie-verleners) leveren deze gegevens dikwijls
het inzicht op wat er met het geld gebeurt en worden gegevens aangereikt voor een
sympathieke manier van controle. We moeten ervan uitgaan dat de eerstkomende 5 à 6
jaar deze monitoring herhaald moet worden, willen we kunnen beoordelen of het
aangepaste beheer effect heeft gehad.
Ik wil jullie niet vermoeien met procedures, bezwaarschriften e.d. waar agrariërs en
particuliere landeigenaren mee te maken hebben. Voorwaar, het is niet iets om zo maar
even erbij te doen.
Flora bij J. Omloo
Laat ik het verder maar houden bij het inventariseren van de flora bij J. Omloo, te Nuth.
Ons groepje bestaat uit 5 personen: Els, Jeanne, Annie, Wiel (van IVN Elsloo) en
ondergetekende. Tevens werkt Anneke (de vrouw des huizes ) mee met het noteren en
op naam brengen van planten.
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De eerste bijeenkomst was vorig voorjaar. We hebben met elkaar kennis gemaakt, het
gebied verkend, een indeling gemaakt in vakken en een eerste inventarisatie gedaan.
Het te inventariseren terrein is ongeveer 1,25 ha groot en aflopend van bovenaan de
percelen tot onder aan de Platsbeek.
Er zijn 6 verschillende percelen, te weten een zeggeveld, enkele graslanden met op één
plaats een dassenburcht, een moerassig, vochtig terrein bij de Platsbeek en een terrein
tegen het bos aan. In totaal hebben we een viertal keren planten op naam gebracht.
Vaak na veel onderzoeken, ook nog thuis, nog eens nakijken etc., etc. Soms zijn er
minimale verschillen in de plantenfamilies en dan ben je er na 20 min. nog niet zeker
van. Het hele terrein is overigens nogal bergachtig en soms is 't wel eens "Hals- und
Beinbruch", uitkijken dus,
Maar we houden moed en besluiten om met het project door te gaan. We maken
afspraken voor dit jaar. De eerste keer op 17 maart, dit gaat echter niet door i.v.m. het
nogal koude weer van de afgelopen periode.
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Praktijkdag inventariseren
Er komt een uitnodiging voor een praktijkdag inventariseren flora op 29 maart voor alle
koppels IVN-ers , agrariërs en "hobby boeren". Interessant, we kunnen er altijd van
leren. De praktijkdag vindt plaats in Schin op Geul. Voor iedere aanwezige ligt er een
pakket "papier" met handleidingen inventariseren flora en fauna binnen de agrarische
bedrijfskavel met richtlijnen transley- en transsekt-methoden en nog heel veel meer. Er
volgt een uiteenzetting over hoe het hele project tot stand is gekomen door Janny
Resoort en Pieter Puts. Tineke de Jong geeft een uitleg van de praktijkmiddag, de
transley-methode en de transsekt-methode. Met de transley-methode komt men snel tot
een globaal inzicht in de plantenbezetting van de hele kavel (structuurverschillen), maar
niet alle plantensoorten worden opgemerkt. Zoveel mogelijk planten van de hele kavel
worden genoteerd vanaf een overzichtelijk punt. Er worden daarbij verschillende codes
gebruikt.
De Combinatie transsekt-methode is een methode, waarin alle planten en de
bezettingsgraad in een representatief proefvak van 25 m2 (= transsekt voor graslanden )
in de kavel (niet aan de randen ) worden genoteerd. Veel kleine plantjes kunnen
bijvoorbeeld slechts 5% van de bodem bedekken, terwijl een paar graspollen 75%
bedekt. Deze vegetatie-opname geeft een nauwkeurig beeld (structuurverschillen,
aantal soorten) van de vegetatie waarin de volgende jaren de natuurontwikkeling (mits
steeds hetzelfde transsekt wordt uitgezet) kan worden gevolgd. Ook hierbij worden
verschillende codes gebruikt. De moed zinkt ons enigszins in de schoenen, wanneer we
dit allemaal over ons heen krijgen. Echter, de manier zoals we verleden jaar het terrein
bij J. Omloo hebben geïnventariseerd beviel iedereen in de groep goed en we zijn van
plan om op dezelfde voet verder te gaan.
Wat de praktijkdag betreft zijn we later op de dag aan de slag gegaan in groepjes van 4
of 5 mensen, IVN-ers, agrariërs en hobby boeren, in een representatief proefvak van 25
m2. Dat leverde toch wel leuke dingen op, iedereen was enthousiast. Naderhand nog
opzoeken, determineren en eventueel een deskundige vragen, evalueren en afsluiten.
Er worden plannen gemaakt voor een jaarlijkse praktijkdag.
De eerste planteninventarisatie van dit jaar in ons gebied was op 28 april. De schapen
van Jo en Anneke hadden ons zogezegd het gras voor de voeten "weggemaaid". Per
abuis laten grazen in de te inventariseren vakken. Foutje, zo leren we van elkaar. De
tweede inventarisatiedag was op 19 mei. Een regenachtige dag, een van de weinige in
deze lente en zomer. Alles was weer "bijgegroeid" wat de schapen vorige keer hadden
"weggemaaid". Na een uitvoerige uitleg van Anneke over de hele procedure wat betreft
dit project toch maar aan de slag gegaan in de regen. Rond het middaguur hielden we
het toch voor gezien en hopen op betere tijden. Op 7 juli, de weergoden zijn ons dan
gunstig gestemd, er worden weer heel wat planten op naam gebracht. Weer met de
nodige vraagtekens, hobbels en knobbels. De daaropvolgende vierde inventarisatie
heeft inmiddels plaatsgevonden.
We bedanken Jo en Anneke nu reeds voor de bijzonder gastvrije ontvangst en
begeleiding en hopen volgend jaar weer verder te gaan met dit project.
Martha Janssen.
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WANDELINGEN EN EXCURSIES 2003 IVN - ULESTRATEN

Zondag 28 december:

Oudejaarswandeling omgeving Ulestraten:
Vertrek om 14.00 uur aan het kerkplein in Ulestraten.
Alle gidsen.

Wij wensen u alvast een prettige wandeling.
Werkgroep Wandelingen en Excursies.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Alle activiteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut gehouden en beginnen
om 20.00 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 14 sept

Wandeling over het plateau van Margraten
Vertrek om 14.00u kerkplein Margraten.
Gids Fred Erkenbosch.

Woensdag 1 okt

IVN-Avond.
Onderwerp: Wordt nog bekend gemaakt

Woensdag 5 nov

IVN-Avond.
Onderwerp: Uitwisseling natuurbeleving

Woensdag 3 dec

IVN-Avond.
Onderwerp: Bezoek Sinterklaas

Zaterdag 28 dec

Oudejaarswandeling omgeving Ulestraten.
Vertrek om 14.00 uur aan het kerkplein in Ulestraten

Woensdag 7 jan 2004

IVN-Avond.
Onderwerp: nieuwjaarswensen.

Vrijdag 16 jan 2004

Jaarvergadering.

Datum om alvast te noteren:
5 oktober 2003: Open dag CNME Maastricht. Drabbelstraat Jekerdal
24 maart 2004: BOOMFEESTDAG: Thema: “bomen verbinden”
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SPECIALE TELEFOONNUMMERS
Milieuklachten-nummer. Dag en nacht bereikbaar.

043-3617070

Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar.
Bel bij vervuiling van het oppervlaktewater

0800-0341

Stg. Klachtentelefoon Luchthaven M.A.A.:
Bel bij vliegtuiglawaai en overlast AWAC’s
Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid:
Bel bij verstoringen in de natuur

043-3652020
043-3216830

Milieumeldpunt gemeente Meerssen (tijdens kantooruren) 043-3661617
Geef de natuur een stem !!
COÖRDINATOREN V/D 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
wimelsderks@hotmail.com

Werkgroep Insecten

Vacature

Werkgroep Planten

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
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