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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na een sterk wisselende zomer gaan we met gematigd optimisme
(gezien de weerberichten ) de herfst tegemoet. Vorige week , de 33-ste week,
regende het pijpenstelen, nu teistert de zon ons en de ons omringende natuur.
Verwachtingsvol gaan we de herfst tegemoet. Velen vinden dit het mooiste
jaargetijde, de natuur laat dan prachtige tinten zien, o.a de fauna wordt dan meer
zichtbaar. Kortom, er zal weer volop te genieten zijn.
Maar geldt dit niet eigenlijk voor ieder jaargetijde? Zij hebben allen hun eigen
charme.
De tijd van het schoonmaken van nestkasten en voedertafels breekt weer aan.
Bestuur en Beco hebben weer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe
verenigingsjaar. Ook het komend jaar weer diverse dia-presentaties en andere
activiteiten.
Afgelopen kwartaal werd de cursus Weerkunde door Servé Vaessen afgesloten. Er
hadden zich 15 cursisten aangemeld. Men was enthousiast over deze cursus. Servé
Vaessen wist de deelnemers weer te boeien en dat op zijn onnavolgbare wijze. Ook
het cursusboek is een interessant naslagwerk geworden.
De avondwandeling in en om Ulestraten was weer geweldig. Veel deelnemers, zelfs
geboren en getogen in Ulestraten, zagen voor het eerst de bron van de Watervalderbeek. Ook zagen we een ree, rustig grazend op zo’n 20 meter afstand. Helaas
geen vuurvliegjes, gezien het vroege tijdstip. Daarom zijn wij van plan een volgende
avondwandeling een uur later te laten starten.
45 Personen namen deel aan de andere avondwandeling n.l. die door de Curfsgroeve. Een bijzondere oase van rust met een geheel eigen gevormd biotoop. Wij
hopen nog vaker toestemming te krijgen om deze prachtige groeve te bezoeken. Op
zondag 21 oktober hebben wij alvast die mogelijkheid. Noteer het in uw agenda!!.
Zondag 16 september een wandeling over de St. Pietersberg en door het Jekerdal.
Noteer ook deze datum in uw agenda, het is de moeite waard!!
Uw I.V.N.-afdeling heeft weer volop plannen! Misschien een reden voor u om familie,
vrienden en kennissen te attenderen op een eventueel lidmaatschap van onze
vereniging. Hoe meer leden, hoe groter het maatschappelijk draagvlak voor natuur
en milieu in onze omgeving Uw mening wordt door de bestuursleden overgebracht
op diverse natuur- en milieuvergaderingen, zowel op gemeentelijk, als provinciaal en
zelfs landelijk niveau.
We hopen te kunnen genieten van een mooie herfst.
- Zien wij u ook weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de maand?
- Aanvang 20.00 uur in "d’n Haamsjeut".
- Zien we u ook weer op onze cursussen, wandelingen, dia-presentaties en andere
activiteiten?
Tot ziens en horens in ons verenigingslokaal "d’n Haamsjeut".
Frans Passier, voorzitter.
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Cursus Natuurgidsen in 2002
Aan alle IVN-afdelingen Regio M&M
Teneinde het bestand van natuurgidsen regelmatig aan te kunnen vullen, organiseert
het IVN-Maastricht samen met het CNME M&M opnieuw een Natuurgidsencursus in
2002/2003. Ook bij deze Natuurgidsencursus zoeken we graag samenwerking met
de IVN-afdelingen in de regio M&M, omdat ook jullie vermoedelijk het gidsenbestand
willen aanvullen.
De ervaringen van de vorige Natuurgidsencursussen waren goed, maar graag zien
wij meer cursisten uit de regio meedoen.
Voordat we cursisten gaan werven, willen we eerst het cursusteam samenstellen, dat
zal bestaan uit John Steijns van het CNME, een lid van het BCN, en diverse leden
van de IVN-afdelingen.
Willen jullie bij de leden polsen wie het leuk vindt - en voldoende ervaring heeft - om
in het cursusteam te gaan zitten? Wil je meer informatie, dan kun je terecht bij John
Steijns, die de betreffende info kan opsturen (tel. John 043-3219941).
Wil je de ervaringen horen van het vorige cursusteam dan kan je terecht bij Jos
Littmann, Frans Frijns, Wim Ghijsen, Myriam de Ruijter, Chrys Steegmans, Theo
Donders en Tineke de Jong, je kent er vast wel een van (telefoonnrs. bij John of
Tineke).
De eerste vergadering van het cursusteam is gepland op dinsdag 2 oktober 20.00
uur in het IVN-lokaal de Nekerbörrech van IVN-Maastricht Theresiaplein 10 (onder de
Theresiakerk). De info-avonden voor de cursisten beginnen in februari en in maart
2002 start de cursus.
Maak binnen de afdeling bekend dat we een Natuurgidsen-cursus gaan starten,
misschien zijn er al belangstellende cursisten te noteren. We zijn benieuwd.
Graag horen we voor half september via een reactie van jullie of er gegadigden zijn
voor het cursusteam.
Met vriendelijke groeten, namens het (vorige) cursusteam.
Tineke de Jong
Meidoom 25, 6226 WE Maastricht
tel.: 043-3521109
fax: 043-3521110
e-mail: wmc.jong@hccnet.nl
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Uit Dagblad De Limburger
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IMPRESSIE van de CURSUS: WEER en KLIMAAT
Of het weer goed of niet goed is, vast of wisselvallig, het doet er niet toe, maar
het is wel een van de meest besproken onderwerpen. Natuurlijk, veel
gebeurtenissen staan sterk onder invloed van de weersomstandigheden. Een
feest krijgt een ander aanzicht met zonneschijn dan met regen.
Ik betrap me er wel eens op, dat ik op de diverse zenders van de TV de
weerberichten naloop om toch maar goed geïnformeerd te zijn, soms in de
hoop op een andere zender een positiever weerbericht voorgeschoteld te
krijgen.
De weerberichten zijn verwachtingen en die kunnen beter uitvallen of ze
kunnen slechter uitvallen. En toch valt het ook vaak mee en komt de
verwachting nagenoeg uit.
Goed of slecht weer, dat heeft ook met je instelling te maken. Laat je een hele
dag vergallen door het vooruitzicht van een enkele bui? Is de lekkere vrieskou
geen goed gegeven voor een lekkere wandeling?
Het weer is van invloed op de psyche van de mens. Bij lang aanhoudend
donker, regenachtig weer dreigen mensen depressief te worden. In de Alpen
reageren de mensen met meer irritaties tijdens föhn, een warme zuidenwind.
We beheersen veel in onze huidige maatschappij, maar weer is een van die
zaken, die we niet beheersen; we kunnen weer wel verklaren en ook nog
enigszins voorspellen, maar beheersen… dat lukt ons nog niet en dat is
misschien maar goed ook.

Een cursus Weer en Klimaat.
Over het bovenstaande, Weer en Klimaat, ging de cursus, die gegeven werd door
Dhr. Servé Vaessen. Deze voormalige weerpresentator van TV Limburg kenden we
al van de cursus Sterrenkunde. Zijn presentatie staat garant voor een geconcentreerd publiek en met name door de manier waarop hij complexe informatie op een
heldere manier kan uitleggen is hij in staat de cursisten tot de laatste les aan zich te
binden.
Tijdens de cursus werd niet zozeer over het weer als weer gepraat, maar werden de
diverse weersfactoren verklaard, waardoor we tevens inzicht kregen in de
moeilijkheid van weersvoorspellingen en dat geldt met name voor het gebied waar
Nederland in ligt. Nederland ligt nu eenmaal in een gebied waar het ontbreekt aan
vastigheid. In de woestijn heeft het weer een vast karakter, in de tropische oerwouden kan men het weer vrij goed bepalen, maar Nederland ligt in een gebied waar
warme lucht uit het zuiden en koude lucht uit het noorden elkaar ontmoeten en dat
geeft de nodige turbulentie met als gevolg wisselvalligheid, snelle veranderingen en
behoorlijke uitschieters. En veel mensen vinden dat dan maar lastig, terwijl Erwin
Krol uit zijn dak gaat van alle atmosferische hoogstandjes, die dan plaats vinden.
Wat is weer en wat is klimaat?
Het weer is datgene wat zich afspeelt in de onderste lagen van de aardse atmosfeer;
daarbij hebben we het over de onderste 10 kilometer en in die laag bevindt zich 90%
van alle lucht in de atmosfeer. Weer is afhankelijk van veel factoren: de zon, het
seizoen, de luchtdrukverdeling, luchtstromingen, temperatuur en vochtigheid. Al die
wisselende factoren zorgen in onze gebieden voor zeer veranderlijke weertypen.
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Klimaat is het gemiddelde weer op een bepaalde plaats over een langere periode;
daarbij denken we aan periodes van tientallen jaren en nog wel meer. Wanneer we
het over klimaatsoorten hebben dan spreken we over zeeklimaat, landklimaat,
tropisch klimaat, etc. Nederland heeft een klimaat dat onder invloed van de warme
golfstroom op de oceaan staat. Daardoor zijn onze winters redelijk zacht en de
zomers redelijk koel. De uitersten worden als het waren 'afgetopt'.
Weer kunnen we analyseren in drie grootheden en wel: temperatuur, luchtdruk en
vochtigheid. Die drie grootheden dienen we wel concreet te maken in termen van
warm/koud, wel/geen wind, droog en nat, want dat zijn immers de factoren die we als
mens beleven.
Praten we over temperatuur, dan denken we het eerste aan de motor van ons weer:
de zon. De zonnestralen op de aarde worden omgezet in warmtestraling en daardoor
wordt de atmosfeer van onder naar boven opgewarmd. De zon bepaalt in grote mate
ons weer. Dat is immers direct merkbaar bijvoorbeeld wanneer de zon opkomt, of
wanneer de zon hoog aan de hemel staat of wanneer ze achter een wolk verdwijnt.
Zo merken we ook in directe zin de verschillen tussen zomer en winter. In de zomer
is de hoek van inval op de aarde (in Nederland) groter dan in de winter.
Dientengevolge krijgen we dan ook een hogere temperatuur. (zie afb. 1)
Afbeelding 1

Wat betreft de temperatuur speelt ook nog een 2e factor mee, namelijk de invloed
van de zee en met name de warme golfstroom afkomstig uit de Golf van Mexico. We
zeiden het al: de zomers zijn niet stik warm en de winters niet zo erg koud. Vergelijk
dat maar eens met een landklimaat zoals in het midden van Rusland.
Door de opwarming van de aarde ontstaan behoorlijke verschillen in luchtdruk en
die verschillen zijn de oorzaak van voortdurende bewegingen (verplaatsingen,
stijgende/dalende lucht, straalstroom) van grote massa's lucht, al of niet met
verwoestende krachten. In de cursus werden we dan ook geconfronteerd met
gegevens zoals hoge- en lagedrukgebied, windsterkte, zeewind, föhn, windhoos,
tornado's, etc.
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Ook dan blijkt opnieuw, dat Nederland in een gebied ligt waar, als gevolg van veel
depressies (lagedrukgebieden), wisselvalligheid troef is. Een voortdurende
afwisseling van storm, windstilte, zeewind is kenmerkend voor ons land. Zelf merken
we al de verschillen tussen de kust en Limburg, we liggen immers wat meer
landinwaarts.
Afbeelding 2

Tot slot de luchtvochtigheid en als gevolg daarvan de neerslag. Interessant vond ik
zelf de kennis over de diverse wolkenformaties, die op hun beurt weer iets konden
aangeven over de neerslag, die we mogen verwachten. Neerslag in heel wat vormen:
motregen, regen, hagel, sneeuw, ijzel alsook in de vorm van mist, dauw en rijp.
Typisch hierbij is dat wanneer we over benauwd weer spreken, de luchtvochtigheid
hoog is en dat benauwd weer ook vaak uitloopt op onweersachtige toestanden. Nu is
onweer een apart gegeven. Onweer ontstaat door elektrische ontladingen in
buienwolken. Misschien moeilijk te plaatsen in deze tijd is dat men nog steeds niet
precies weet hoe die elektrische spanningsverschillen ontstaan. Er doen wel een
tiental theorieën de ronde. Ik zal in deze impressie daar niet verder op ingaan.
Klimaatverandering en broeikaseffect.
Dit onderwerp kwam in de laatste les naar voren. Het broeikaseffect is een natuurlijk
gegeven, vanwege de hoeveelheid koolzuurgas en waterdamp in de atmosfeer.
Deze gassen laten de inkomende zonnestralen passeren, maar ze houden een deel
van de warmtestraling (die de aarde uitzendt) vast. Daardoor hebben we een
temperatuur waarin het aangenaam toeven is. Zonder dit broeikaseffect zou de
temperatuur op aarde gemiddeld op -20 graden C. uitkomen. Maar waar we ons
zorgen over maken is het versterkte broeikaseffect als gevolg van de verhoogde
uitstoot van koolzuurgas. Onze maatschappij, die grote hoeveelheden fossiele
brandstoffen verbrandt (kolen, olie, gas, benzine) is daarvoor verantwoordelijk. Niet
voor niets dat er grote conferenties aan worden besteed. (o.l.v. Jan Pronk)
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Het blijkt echter zo complex in mekaar te zitten, dat men niet altijd tot duidelijke
uitspraken en voorspellingen komt, met name voorspellingen t.a.v. klimaatveranderingen en een al of niet stijgende zeespiegel. Daarmee is dan nog niet
gezegd, dat we er niets mee moeten doen. We hebben ook verantwoordelijkheden
voor de volgende generaties, die op deze aarde moeten kunnen leven.

Slot.
Weer en klimaat. Een interessante cursus. Je kijkt anders aan tegen
weersvoorspellingen. Je begrijpt, dat men niet weken vooruit kan kijken en dat
onze verwachtingen slechts verwachtingen zijn.
In sommige gebieden heeft men geen weerbericht nodig; daar is sprake van
een vast weertype. Wij zitten nu eenmaal in een turbulent gebied. Dat heeft zo
zijn negatieve, maar misschien ook wel zijn positieve kanten.
Jos Smeets

WANDELINGEN EN EXCURSIES 2001
- Zondag 21 oktober:
Bezoek Curfsgroeve Meerssen.
Vertrek 14.00 h. bij De Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te Meerssen.
Tel. 043-3643740
- Zondag 30 december:
Traditionele Oudejaarswandeling in en rond Ulestraten.
Vertrek 14.00 h. aan kerkplein te Ulestraten.
Tel. 043-3644647
We wensen u alvast een prettige wandeling.

In de wintereditie (21 december) wordt het
wandelingen- en excursieprogramma 2002
bekend gemaakt.

Werkgroep Wandelingen en Excursies
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Wonderlijke wetenswaardigheden.

Een interview met Bertha 13 en Marie-Claire
T.g.v. het eenjarig bestaan van de actie BOMEN VOOR KOEIEN had ondergetekende een gesprek met Bertha 13 uit Ransdaal en Marie-Claire uit Siorac
(Dordogne). Als eerste werd Bertha 13 geïnterviewd.

W.G.: Beste Bertha, het is misschien het beste dat je jezelf even voorstelt aan de
lezers van de Haamsjeut.
Bertha: Dat wil ik met alle genoegen doen. Uiteraard ben ik de dochter van Bertha 12
en deze is dan weer de dochter van Bertha 11 enz. Wie mijn vader is weet ik niet, dat
is alleen bekend bij de “administratie “ en deze heeft noch mij noch mijn moeder ooit
hierover ingelicht. Eerlijk gezegd interesseert ons dat ook weinig, want die stieren
van tegenwoordig zijn echt die van vroeger niet meer. Toen zag je nog wel eens zo
een bink buiten in de wei lopen, maar heden ten dage houden ze zich alleen nog
maar binnenshuis op. Volgens mij moeten ze zich daar stierlijk vervelen, nooit meer
op een frisse wei met ochtenddauw of een stevige melkmeid tegen het lijf lopen!
Overigens meent een nichtje van mij, die links en rechts nogal iets opvangt, dat mijn
vader waarschijnlijk zo'n Amerikaanse glamour boy is wiens spulletjes zij over de
oceaan hier naar Ransdaal gestuurd hebben, waardoor ik en mijn dochters er
weliswaar goed en knap uitzien, maar waardoor wij ook weer meer melk moeten
produceren dan onze moeders en onze grootmoeders.
Een beetje koe van heden ten dage geeft gemiddeld 8000 liter melk per jaar, terwijl
Bertha 2 in de jaren vijftig nog maar 4000 liter gaf. Je krijgt van zoveel melk te geven
zo´n uitgemolken gevoel of zeg maar gerust zo´n leeggemolken idee. En dit elke dag
weer opnieuw, je zou voor minder wensen dat je een ander dier zou zijn.
W.G.: Zo´n hoge melkproductie is best te vergelijken met topsport, jullie zullen dan
ook wel goed te eten krijgen neem ik aan.
Bertha: Nu snij je toch wel een erg gevoelig punt aan! Als IVNer zul je beslist wel
weten dat wij al miljoenen jaren planteneters zijn, maar omdat wij zoveel melk
moeten produceren is alleen gras eten onvoldoende om deze productie te halen. Zo
worden wij gedwongen om z.g. krachtvoer te eten, een prachtige kreet voor ordinair
dierlijk slachtafval. Ons heel organisme is niet ingesteld op dierlijk voedsel en wij zijn
door dit krachtvoer dan ook zodanig ontregeld dat wij niet meer van normaal gras
kunnen leven. Gras heeft in natte en droge perioden een verschillende samenstelling
en een doorgefokte koe zoals ik, wordt dan uit haar balans geslagen. Het lijkt wel
een boerenmop: Een koe wordt ziek door gras te eten!!
Echter dodelijk ziek kun je worden van die krachttroep .Als je daardoor bse oploopt
kun je het wel schudden, dit jaar worden in Europa 2.000.000 gezonde koeien
vernietigd i.v.m. de diverse bse-crises, krijg je weer extra afval, ha, ha!
W.G.: Bertha, je schetst wel een heel somber verhaal, de lezers willen ook wel
eens wat leuks van je horen.
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Bertha: Sinds mijn laatste kalverliefde kan ik mij niets leuks meer herinneren, allen
maar kommer en kwel want ik ben nog lang niet aan het einde van mijn verhaal.
Wij hebben het nog niet gehad over de verdere gevolgen van het uitmelken van onze
soort. Wat denk je van de mkz en van de slijtersziekte, de kranten staan er (gelukkig)
elke week vol van. Om ons nog iets meer uit te melken mogen wij een dezer dagen
zelfs niet meer de wei op net als onze mannelijke broeders. Hier moeten jullie toch
echt tegen protesteren!!
W.G.: Je hebt gelijk Bertha, want dat is niet alleen erg voor jullie maar ook voor ons
mensen, een wei zonder koeien is even erg als een IVN-werkgroep zonder leden.
Trouwens een wei waarop koeien lopen en waar geen enkele boom op staat is ook
een staaltje van verkeerd denken en handelen.
Bertha: Ja, ja en daarom vind ik die actie BOMEN VOOR KOEIEN ook zo
sympathiek, maar ook zo noodzakelijk. Jullie als consument hebben de keuze uit 700
kleuren behang en 80 verschillende smaken aardbeienjam en wij kunnen nog niet
eens kiezen tussen zon en een beetje schaduw. Het wordt hoog tijd voor een andere
aanpak, vind je ook niet? Trouwens bedank IVN-Ulestraten nog van mij voor het
meedoen aan deze actie!
Kort na dit interview met Bertha ging ondergetekende met een enigszins bedrukt
gevoel op vakantie en daar stootte hij op Marie-Claire die daar met een tiental
familieleden heerlijk lag te herkauwen onder enkele oude eiken. Ondanks de
taalbarrière besloot hij toch Marie-Claire in te lichten over het ongelukkige leven van
Bertha.
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Marie-Claire: Wat jij daar allemaal vertelt is toch wel het einde. Wat een
gedegenereerd volkje zijn jullie toch eigenlijk om je beste medewerksters zo uit te
buiten. Wat een kapitalistische streken in een zich sociaal noemend landje.
Ikzelf ben een vleeskoe, een echte Limousine, daardoor verloopt bij ons alles op een
meer natuurlijke wijze. Wij hoeven niet dagelijks een topprestaties te leveren, wij
mogen ook onze kalveren langer bij ons houden en samen met hen de wei op
hetgeen toch een lekker sociaal leven is.
W.G.: Ja, ja, een vleeskoe mag je natuurlijk niet vergelijken met een melkkoe.
Marie-Claire: Ja maar toch een koe blijft een koe, die moet je met respect
behandelen. Het is bijvoorbeeld toch van de zotte dat jullie in dat vlakke saaie
polderland bomen rooien die nog enig reliëf aan het landschap geven. En dan nog
niet te spreken over het ontnemen van de mogelijkheid voor een beetje schaduw
voor een koe in de hitte van een zomerdag. Want ik hoorde laatst van een reislustige
neef van mij dat het bij jullie soms ook wel behoorlijk warm kan zijn. Het is ook niet zo
dat wij de hele dag in de schaduw staan, wij lopen net als jullie ook wel eens graag in
de zon, maar wij hebben tenminste een keuzemogelijkheid en die hebben jullie,
laaglanders, onze melkcollega´s ontnomen.
W.G.: Ik voel het schaamrood lichtelijk opkomen, als ik weer thuis ben zal ik Bertha
meedelen hoe jullie over ons gedrag en haar positie denken, dat zal haar zeker goed
doen. Merci enne au revoir!
Marie-Claire: Au revoir en de groeten aan Bertha en haar collegae!
Terug van vakantie was mijn eerste daad even langs Bertha lopen, zij had mij al van
verre zien aankomen en zwaaide geestdriftig met haar staart. Zij vertelde mij dat er
een rapport was verschenen dat heette "TOEKOMST VOOR DE VEEHOUDERIJ" en
dat dit geschreven was in opdracht van het ministerie van LNV door de commissie
Wijffels en hierin stond onder meer het volgende:
"INTENSIEVE VEEHOUDERIJ PAST EIGENLIJK NIET MEER IN DE STEDELIJKE
SAMENLEVING DIE NEDERLAND IS GEWORDEN. IN DE VEEHOUDERIJ
WORDEN GRENZEN OVERSCHREDEN EN DE SECTOR GAAT VOORBIJ AAN
DE EISEN VAN DE MAATSCHAPPIJ."
Zij voegde daar nog aan toe: ´ Dit lijkt mij een duidelijke uitspraak die voor ons op
den duur toch een positieve ontwikkeling op gang moet brengen´.
Slot
De uitspraken van het rapport liegen er niet om. Ook de oplossingen die in het
rapport staan vermeld zijn duidelijk en te realiseren. Hopelijk zal het voor Bertha en
haar hele familie (want ze zijn inmiddels wel allemaal bijna familie van elkaar) niet
meer al te lang duren dat de aanbevelingen in het rapport worden omgezet in daden.
Dat wij als consument in de toekomst iets meer moeten gaan betalen voor de
producten van Bertha dat hebben wij gaag voor Bertha en haar lotgenoten over.
Meedoen aan de bomenactie was de eerste stap.

Wim Ghijsen
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Moesdistel waar ben je gebleven?
Wie afgelopen najaar (2000) door Waterval liep is de massale kap van bomen alhier
wel opgevallen. In het artikel “Kaalslag in Waterval” in de Haamsjeut lente 2001
beschreef ik de gang van zaken. Een constatering toen was, dat dit een goede zaak
zou zijn voor de flora in dit gebied. Planten die hier thuis horen zullen door deze kap
en het vele licht dat nu weer op de bodem valt massaal terug komen. Met een tiental
plantjes perste zich het goudveil al door de dicht geslagen en vastgereden bodem in
het voorjaar. Op naar de volgende soort, optimisme dus.

Maar na een half jaar goed controleren (2 juli 2001) blijkt dat één plant helemaal niet
is teruggekeerd, een voor onze omgeving zeldzame soort nl. de Moesdistel (Circium
Oleraceum). Het is een overblijvende plant die 1,5 m hoog kan worden. Ze bloeit
mooi geel - en dat is bijzonder want de meeste distelsoorten zijn blauw - van juni tot
september. Toen ik dertig jaar geleden voor het eerst kennis maakte met deze
geelbloeiende soort (familie van de Composieten) aan een van de vijvers in
Waterval, was dit het gevolg van een opmerking van de eigenaar van het toenmalig
café Boszicht in Waterval .
Die vertelde destijds over een zeldzame plant in de omgeving, maar kon of mocht
geen plaats kenbaar maken van Staatsbosbeheer. Voor de gasten van dit café en
pension, was het toen (1970) een mooi verhaal evenals voor de VVV, want het lokte
toch nieuwsgierigheid uit. Dit was ook het geval met mij, na een tijdje zoeken had ik
de plant gevonden. Het was niet één exemplaar, maar er stonden drie planten bij
elkaar. Jaren later kwamen er nog twee afzonderlijke planten aan de overzijde van
de vijver bij. Kruisbestuiving speelt bij de plant een belangrijke rol en hierdoor gaat
de uitbreiding van deze plant langzaam. Als je ziet hoe zeldzaam deze plant in
Nederland is dan moest ik toch even slikken toen we enkele jaren geleden in
Duitsland in de omgeving van Berchtensgaden op vakantie waren. Het gras van de
tuin van ons pension werd twee keer per week gemaaid, en hierin bevonden zich
tientallen moesdistels . Hier werd deze plant beschouwd als hinderlijk onkruid.
Maar nu terug naar onze plant in Waterval, waar is ze gebleven? Bij het uitdiepen
van de vijver in de Raarslak (zie foto) waar de meeste bronnen van de Watervalderbeek zich verzamelen, heeft de graafmachine in januari waarschijnlijk de grond
in de directe omgeving van de vijver ook geroerd en zo de planten met wortel en al
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verwijderd. Wist SBB van het bestaan van deze plant op deze plek in Waterval? Nu
18 juli 2001 is van de moesdistel nog niks te zien en onze bange vermoedens zullen
waarschijnlijk bewaarheid worden, hetgeen betekent dat de moesdistel verdwenen is
uit Waterval. Overigens heeft de kaalslag ook nieuwe planten opgeleverd. Op de plek
waar ongeveer de moesdistel stond heeft zich de blaartrekkende boterbloem
gevestigd. Deze soort is een echte pioniersplant en verschijnt op plekken waar
ingrepen zijn gepleegd ( in dit geval door de graaf-machine) en de bodem erg
voedselrijk is. De oorzaak van deze voedselrijkdom zijn de nabij gelegen akkers en
het voormalig stort op deze plek. De blaartrekkende boterbloem voltooit in twee
maanden haar levenscyclus en heeft dan zaden gevormd die nog dit najaar zullen
ontkiemen, Op een andere plek ongeveer tegenover Sjang Jaspar is door de kap van
de bomen de onderbegroeiing van braam vervangen door de witte hennepnetel.
Deze plant komt in onze omgeving algemeen voor.
Uiteindelijk zou de conclusie moeten zijn: SBB, wij willen de moesdistel terug.
Staatsbosbeheer zou bij het wegblijven van de moesdistel, een heraanplant van de
moesdistel moeten overwegen want ze hoort hier thuis.

Dit was het verhaal dat ik geschreven had als artikel voor de herfst uitgave 2001 van
onze “Haamsjeut”. Voor alle zekerheid besloot ik op vrijdag 3 augustus, de laatste
dag van mijn vakantie nog een laatste controle te doen. En wat blijkt: de Moesdistel
was terug, weliswaar nog als een flinke rozet maar toch. Omgeven door
moerasspirea, brandnetel, dagkoekoeksbloem, harig wilgenroosje, vlier, pitrus en
een flinke opslag van populier zat de moesdistel er aan te komen. En als mijn kennis
van planten mij niet in de steek laat, zat er op een 1,5 meter van eerste rozet nog
een heel klein tweede rozetje van de moesdistel. Misschien zit er dit jaar nog een
bloei in en dat zou na die onzekerheid toch prachtig zijn. Zo zie je maar dat de natuur
zich niet laat sturen, je moeten wachten tot zij besluit en dan komt de rest vanzelf.
Fred Erkenbosch
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De WISSEN, Dilsen-Stokkem (B.): de moeite waard
Sinds in België mooie gebieden ontsloten zijn door het knooppunten-fietspadensysteem kom ik op plekjes die voorheen voor mij onbekend zijn gebleven.
Een van de mooie routes voert langs het bezoekerscentrum De Wissen in DilsenStokkem. Neem de veerpont in Berg a/d Maas naar de overzijde en fiets via de
knooppuntenroute richting Maaseik. Na ongeveer 2 km. kom je dan langs het
bezoekerscentrum. Per auto is dit centrum ook bereikbaar; zie kaartje.

Wat is er te zien en te doen?
Er is een afdeling die de bezoeker confronteert met alles over de Maas: het
brongebied, de afvoer van het water, de vissen, de grindwinning, de Grensmaasprojecten en men kan via een video met een helikopter de gehele loop van de Maas
volgen. Zowel voor volwassenen als voor kinderen interessant. Daarnaast is er een
heemtuin met typische landschapselementen en plantengroei van de Maasuiterwaarden.
Het mooiste vond ik zelf het museum met mandenvlechtersproducten. Stokkem
stond immers bekend om de mandenvlechtkunst. In het verleden werden er
duizenden manden per week gevlochten, vandaar dan ook de naam De Wissen (een
wis is een jonge scheut van de wilg, ook wel wilgenteen genoemd). De bezoeker
wordt niet alleen geconfronteerd met het vlechten van wilgenmanden, maar men
krijgt ook een indruk van het werken met rotan en pitriet.
Er is op afspraak een rondleiding te regelen en dat verhaal, in samenhang met een
demonstratie, is zeker de moeite waard om mee te maken.
Voor degene, die aan het inwendige van de mens denkt: er is een café-restaurant
met terras, waar men zijn best doet om de gasten te verwennen.
De Wissen, de moeite van een bezoek waard.
Jos Smeets.
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Heet of gepeperd
In iedere Nederlandse keuken is altijd tenminste één kruid of specerij aanwezig:
peper. Ook als de kok eigenlijk nooit meer doet dan een ei bakken: er staat peper in
de keuken. Zout is er natuurlijk ook altijd maar dat is geen kruid. Ik heb geen idee
welk kruid in de Nederlandse keuken op de tweede plaats staat, maar peper staat
zeker met stip op één. Peper kennen we dus allemaal, lekker in het eten maar niet te
veel. Dat er zwarte en witte peper is weten we ook allemaal, maar groene en roze?
En Spaanse peper, Jamaica peper en Sichuan peper? De genoemde pepers zijn
allemaal zonder problemen te koop in Nederland en we zouden dus recepten kunnen
uitwisselen maar ook de botanische kanten blijken zeer interessant en dat past beter
bij het IVN.
Witte, zwarte en groene peper
Witte en zwarte peper kunnen we als peperbolletjes of als poeder in iedere
supermarkt kopen. Groene peper is wat moeilijker te krijgen. Bij groene pepers zijn
het altijd bolletjes, soms gedroogd en soms in potjes in water ingemaakt. Alle drie
deze pepers zijn bessen en ze komen van dezelfde plant: Piper nigrum.
Peper heeft een zeer lange en heel belangrijke geschiedenis. Oorspronkelijk komt
peper uit India en waarschijnlijk heeft Alexander de Grote zo'n vier honderd jaar voor
Christus kennis gemaakt met peper toen hij vergeefs probeerde India te veroveren.
Zijn soldaten hebben toen de peper mee gebracht naar het Midden-Oosten en later
naar Europa. In deze streken werd peper zeer populair en zeer duur. Arabische
handelaren brachten de peper van India over land naar het Middellandse Zee gebied
en lieten niemand anders toe in de handel. De Romeinen moesten er dus stevig voor
betalen. In de Middeleeuwen werd het nog erger toen Venetië met de Arabieren kon
afspreken dat alleen zij de peper mochten kopen en doorverkopen! Aan deze deal
heeft Venetië voor een belangrijk deel zijn rijkdom te danken, maar dit was ook de
reden dan andere Europeanen op zoek gingen naar mogelijkheden om zelf India te
bereiken. De Portugees Barthlomeus Diaz zeilde als eerste om Kaap de Goede Hoop
en zijn landgenoot Vasco da Gama bereikte als eerste India. Ook voor Columbus
was peper de belangrijkste reden om in precies dezelfde periode namens Spanje op
reis te gaan. Hij ontdekte wel Amerika maar geen peper en Lissabon nam de eerste
plaats als centrum van de specerijenhandel over van Venetië. Ongelooflijk dat peper
de voornaamste reden was voor de grote ontdekkingsreizen! En dat bleef nog
eeuwen zo want Nederland met de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) wilde
naar het Oosten hoofdzakelijk vanwege de peper. Het lukte: Amsterdam nam de
toppositie van Lissabon over en verloor die later weer aan Engeland.
Terug naar de planten voordat het een geschiedenisverhaal wordt. Voor zwarte
peper worden de bessen groen geplukt en in de zon gedroogd. Dezelfde onrijpe
vruchten kunnen door bij hoge temperatuur te drogen of door inmaken hun groene
kleur houden en worden dan als groene peper verkocht. Groene peper is minder
scherp maar wel veel aromatischer, veel lekkerder. Als de bessen rijp en rood zijn
worden ze geplukt voor witte peper. Door bewaren in water en er daarna de
buitenhuid af te wrijven, komt de witte kern vrij. Deze wordt weer gedroogd en is dan
de witte peper.
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Roze peper
In de supermarkt kun je meestal ook roze peperbolletjes kopen, apart of gemengd
met zwarte en witte voor in de pepermolen. Soms zie je ze ook ingemaakt. Ze ruiken
heerlijk en erg scherp zijn ze niet. Waarschijnlijk zitten ze meer voor de kleur tussen
de andere pepers want als je ze echt wilt proeven moet je ze apart gebruiken en dan
liefst de ingemaakte soort.
Roze peper was eigenlijk de aanleiding voor dit stukje. Jaren heb ik gedacht dat roze
peper weer een andere vorm was van de witte, zwarte en groene. Ze ruiken wel
anders, maar dat doen de groene ook, en in de vorm lijken de roze heel veel op de
andere bolletjes. Tot ik op een van de Kanarische eilanden een forse struik tegen
kwam met hangende takken en grote trossen roze peperbolletjes er aan en een
werkelijk heerlijke pepergeur. Toen was er dus het probleem: is dit peper en komen
er ook zwarte peperbolletjes aan, want ik zag alleen maar groene en roze? Of lijkt het
alleen maar op peper en is het heel iets anders. Het antwoord bleek er tussenin te
liggen.

Deze plant heet peperboom (Schinus molle) en hieraan groeit de roze peper die
helemaal niet verwant is aan de witte, zwarte en groene. De peperboom was duidelijk
aangeplant als sierboom. Het is ook een mooie boom met veel roze bessen en
tegelijk kleine witte bloemetjes. Ik had ook niet de indruk dat de eigenaar of de
voorbijgangers, want de boom stond aan de weg, er ooit bessen afplukten voor eigen
gebruik. Ik moest er laatst aan denken toen ik na enige tijd zoeken en redelijk prijzig
eindelijk een potje ingemaakte rode pepers vond.
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Jamaica peper of piment
In het potje gemengde peperbolletjes zit soms nog een pepersoort namelijk Jamaica
peper, piment of allspice. Ook deze peper is geen familie van de "echte" peper, de
struik heet officieel Pimenta dioca. Deze peper komt inderdaad van Jamaica en
Columbus en zijn opvolgers hebben geprobeerd om met deze peper een stukje van
de Europese pepermarkt te veroveren; vandaar waarschijnlijk de Spaanse naam
piment die gewoon peper betekent. Het veroveren van Europa is niet echt gelukt,
waarschijnlijk is deze peper niet scherp genoeg. Maar de Engelse naam allspice
(letterlijk alle kruiden) geeft aan dat er iets bijzonders mee is: de geur is heel
bijzonder, het ruikt echt naar allerlei specerijen tegelijk: kruidnagel, kaneel,
nootmuskaat en natuurlijk peper. Heel bijzonder.
De plant is van de mirte familie. In ons land groeien daarvan geen familieleden, wel
in het Middellandse Zeegebied. In de middeleeuwen werden die familieleden wel als
vervanger voor de dure peper gebruikt, maar meer nog voor de heerlijke geuren.
Sichuan peper
Nog één exotische soort. Er zijn er nog veel meer want het aanmaken van een
scherpe stof is blijkbaar voor veel planten gunstig om zich tegen vraat die door
allerlei dieren te beschermen. Sommige van de scherpe stoffen vinden wij juist
lekker, mensen zijn toch maar rare beesten.
De Sichuan peper wordt gebruikt in de Chinese en ander Oosterse keukens. Ook al
geen familie van de echte peper, maar wel behoorlijk scherp. De Sichuan pepers
(Zanthoxylum piperitum en verwante soorten) zijn gedroogde bessen net als de
andere pepers en komen waarschijnlijk oorspronkelijk uit China, Sichuan is een
provincie van dat land. Het bijzondere van deze peper is weer de geur: een beetje
citroenachtig. Sichuan peper is, meestal gemalen, te koop bij de toko. Deze peper zit
ook in het Chinese vijfkruiden poeder.
Spaanse peper
Columbus was misschien niet helemaal tevreden met de Jamaica peper, maar hij
kwam ook de Spaanse peper tegen. Ik hoop niet dat hij er op dezelfde manier mee
kennis maakte als ik. Toen ik de eerste keer in een India restaurant kwam, kreeg ik
onder andere een bruin ding van een ongeveer een vinger dik en lang. Dat bleek een
gebakken Spaanse peper te zijn maar dat ontdekte ik pas toen ik de helft in mijn
mond had. Verder kan ik mij van deze maaltijd niet veel herinneren.
Spaanse peper (Capsicum frutescens en verwante soorten) is dus zeer heet, hoe
kleiner hoe heter. In de supermarkt kun je tegenwoordig wel soorten kopen die niet
echt scherp zijn, zeker niet als je er de zaden en zaadlijsten uit haalt. Maar ze
hebben ook kleine "rawits" en die zijn zeer heet. Er is zelfs een officiële maat voor de
"heetheid" van Spaanse pepers: Scoville eenheden. Een "zachte" Spaanse peper
heeft ongeveer 5000 Scoville eenheden, een zeer scherpe haalt 200.0000 tot
300.000 en er is een soort ontdekt met 855.000 Scoville eenheden. Deze soort willen
ze gaan gebruiken in "pepper spray" tegen ordeverstoorders en zo, dan komen die in
ieder geval niet van een koude kermis thuis.
Spaanse peper is een nachtschade en familie van de tomaat en de aardappel die uit
dezelfde streek komen. Deze belangrijke planten komen oorspronkelijk uit Brazilië of
Bolivia, uit Zuid-Amerika dus, maar in de tijd van Columbus gebruikten de Indianen in
het Caribische gebied en Mexico al volop Spaanse peper in allerlei vormen. De
Spanjaarden zijn er nooit rijk van geworden, blijkbaar konden ze de bessen niet goed
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houdbaar maken. Maar Spaanse peper heeft de hele wereld veroverd onder
ongelooflijk veel namen: chilli, pilli-pilli, piri-piri, sambal, jalapeno, tabasco, lomboks,
harissa, Cayenne peper, enz. En ook dus het stamland van de echte peper, India,
zoals ik eens ontdekt heb.
Waarom Spaanse peper in zoveel landen gegeten wordt is niet helemaal duidelijk.
Ze zijn in warme landen gemakkelijk te kweken en ze zijn erg lekker met veel smaak,
als je eenmaal aan het hete gewend bent. Misschien dat ook meespeelt dat vlees en
vis waar veel Spaanse peper in zit minder snel bederft in warme landen, tenminste
dat wordt gezegd.
Paprika
Paprika is een variant van Spaanse peper (vaak Capsicum annuum) waar men de
scherpe smaak min of meer heeft uitgekweekt. Overigens hadden de Indianen dat
ook al gedaan voordat Columbus arriveerde. Paprika is meestal veel groter dan de
Spaanse peper en wordt vaak gegeten als groente, in salade of gemengd met
Spaanse peper en andere kruiden in sausen. De naam komt uit het Servisch en
betekent, ik zou bijna zeggen uiteraard, peper. Misschien wel het beroemdste
gerecht met paprika komt uit dezelfde buurt: de Hongaarse goulash, maar de
Hongaren gebruiken daarvoor niet alleen maar "zoete" paprika. Zoet wil zeggen dat
ze niet scherp zijn.
Plantkundig valt er niet zoveel te vertellen over de paprika. In onze streken is het een
éénjarige plant door de nachtvorst maar zonder die kou is het een slingerplant die
jarenlang in leven kan blijven. In de winkel vinden we groene en rode paprika uit de
kas. De groene is onrijp en is wat bitterder. Als de kweker de groene paprika een
weekje langer laat hangen wordt die rood. Geel, oranje en donkerbruin zijn ook
kweekvarianten. Er zit veel vitamine C in paprika. Zoveel zelfs dat deze vitamine voor
het eerste ontdekt werd in deze plant, door een Hongaar nog wel: AlbetSzentGyörgy kreeg er de Nobel prijs voor.
Veel gegevens in dit stukje komen van de internet site van Gernot Katzer. Hij heeft
een site over allerlei keukenkruiden en specerijen in het Duits en Engels, heel
interessant.
Jan van Dingenen
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ENKELE VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Aangezien mijn bijdrage aan deze Herfsteditie van D'n Haamsjeut over de Cursus
weer en Klimaat gaat, beperk ik mijn "vogelbijdrage" tot enkele wetenswaardigheden.
In De Limburger stond een artikeltje, dat vogels (met name de mannetjes Spreeuw
en Zanglijster) zich wagen aan het imiteren van de belgeluiden van 'mobieltjes'. Er
wordt ook gemeld, dat dat voor bepaalde vogelsoorten niets nieuws is, ze imiteren
immers al lang door mens en dier geproduceerde geluiden. Ik herinner me nog van
een aantal jaren geleden, dat ik dacht een Wielewaal in mijn tuin te hebben en bij
nader aandachtig observeren bleek, dat het om een spreeuw ging. Door de
imitatiekunst werd ik op een verkeerd spoor gezet. En inderdaad, de Zanglijster kan
er ook wat van. Voor hen is het een manier van opscheppen om zo het territorium te
kunnen opeisen.
In het tijdschrift Vogels wordt melding gemaakt van het feit, dat ontgrindingen in de
buurt van Maaseik, Roermond en omstreken van invloed zijn op het uitgroeien tot
een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. Het gaat om de soorten
Grauwe Gans, Kleine Zwaan en Tafeleend. Bovendien verblijven er ook grote
aantallen Smienten, Wilde Eenden, Kuifeenden, Kol- en Toendrarietganzen.
Limburgse beschermers zijn actief om een redelijke scheiding tussen natuur en
recreatie te ontwikkelen.
In een artikel over Vogels aan de Maas heb ik al eens eerder melding gemaakt van
deze ontwikkelingen. De watergebieden rondom de Maas zijn voor ons interessante
plaatsen om vogels te gaan kijken.
Ook in het tijdschrift Vogels lezen we dat de Kerkuil is uitgekomen op een record
broedparen van welgeteld 2000. De beschermingsinspanningen hebben resultaat
gehad, want in de jaren zestig telde men nog geen 100 broedparen. Ook IVNUlestraten heeft een aantal nestkasten voor de Kerkuil geplaatst. Het succes
betekent nog niet dat de zorg voor de kerkuil van de agenda kan worden afgevoerd.
Alle biotoopeisen zijn nog niet volledig tot stand gekomen. Ook blijkt dat ontzettend
veel kerkuilen slachtoffer van het verkeer worden.
Jos Smeets,
Werkgroep Vogels.
PS:

Gelezen in de St. Gerarduskalender:
In de beslotenheid van onze tuin thuis kun je meer verborgen dingen
ontdekken dan achter de Chinese Muur.
(de Saint-Exupéry)
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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 16 sept.

Wandeling over de St. Pietersberg en door het Jekerdal.
Vertrek om 13.30 uur aan het kerkplein te Ulestraten. Om
14.00u bij de parkeerplaats fort St. Pieter, Maastricht.

Woensdag 3 okt.

Vakantievaria.
Korte impressies van vakantie belevenissen.

Zaterdag 13 okt.

Bijeenkomst Jeugdgroep.
Aanvang 9.30u

Zondag 21 okt.

Bezoek Curfsgroeve Meerssen.
Vertrek om 14.00u bij de Nachtegaal Meerssen.

Woensdag 7 nov.

Lezing en dia’s.
Natuurgebieden langs de Grensmaas.

Zaterdag 10 nov.

Bijeenkomst Jeugdgroep.
Aanvang 9.30u

Zaterdag 8 dec.

Bijeenkomst Jeugdgroep.
Aanvang 9.30u

Woensdag 12 dec.

Let op i.v.m. sinterklaasviering niet op 5 dec. maar op 12
dec.
Discussie-avond over natuurontwikkeling.

Zondag 30 dec.

Oudejaarswandeling.
Vertrek 14.00u aan de kerk.

18 januari 2002

Jaarvergadering.
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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

043-3652020

Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid:
Bel bij verstoringen in de natuur

043-3216830

Milieumeldpunt gemeente Meerssen (tijdens kantooruren)

043-3661617

Geef de natuur een stem !!

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
e_w_derks@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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