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Van de bestuurstafel
Inleiding
Voor je ligt weer een mooi gevulde Haamsjeut. De komende donkere
dagen is er volop tijd om daarvan kennis te nemen. Alvast veel leesplezier.
Aantal leden
Bij deze Haamsjeut zitten twee exemplaren van de nieuwe folder van IVNUlestraten. Mogelijk kun je hiermee mensen prikkelen om lid te worden.
Een extra exemplaar van de zomereditie van de Haamsjeut was toen ook
al bedoeld als middel om leden te werven. Het bestuur heeft zich dit jaar
extra ingespannen om de daling in het aantal leden een halt toe te roepen.
Het aantal leden is al lange tijd iets meer dan 100. In 2015 werd een top
bereikt van 120, maar daarna zette een daling in naar 98 in 2017. We
zitten nu echter gelukkig weer in een opgaande lijn en komen dit jaar uit
op een aantal van 111. Een groot aantal leden is niet alleen financieel van
belang, maar vooral ook een middel om onze boodschap breed uit te
dragen.
Ieder jaar zijn er enkelen die hun lidmaatschap opzeggen, maar ook
mensen die overlijden. Het is daarom nodig dat er ook voortdurend nieuwe
leden bijkomen. In het verleden werden deze met vermelding van naam in
deze rubriek verwelkomt, maar in het kader van de privacy doen we dat
niet meer. Maar toch bij deze, alle nieuwe leden, van harte welkom!
Projectsubsidie
Van de Stichting Dier in Nood ontvangt IVN-Ulestraten al vele jaren een
donatie van €500 als bijdrage in de exploitatie. Met ingang van 2019 is dit
omgezet in de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Er is
een projectplan ingediend voor nestkasten, waarmee Jan de Veen heel
actief bezig is. Dit project wordt nu gehonoreerd met een subsidie van
€750. Geweldig!!!
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Oudejaarswandeling
Op zondagmiddag 30 december is er weer de zeer gewaardeerde
traditionele oudejaarswandeling onder leiding van Fred Erkenbosch, die
dit voor de 39e keer doet! Daarmee gaan we op weg naar de 40e keer
eind 2019. Een mooiere opstap naar ons jubileumjaar 2020 is niet
denkbaar!
We wensen alle leden van IVN fijne feestdagen en de beste wensen voor
het nieuwe jaar.
Graag tot ziens bij de oudejaarswandeling en onze activiteiten in 2019.
Wim Derks
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Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten 2019
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op woensdag 23 januari 2019 om 19.30
uur in ons verenigingslokaal.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening door waarnemend voorzitter.

2.

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op
17 januari 2018. Deze notulen staan vermeld in de lente-Haamsjeut
2018 (blz. 6 t/m 10)

3.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden dient Leon Schoenmakers zijn
plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Leon Schoenmakers
stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt tevens voor om Pascalle
Satijn, uit Ulestraten, te benoemen tot bestuurslid. Tot uiterlijk 24 uur
vóór de vergadering kunnen andere kandidaten ter verkiezing
worden voorgesteld, mits dat geschiedt door tenminste 5 IVN - leden
en een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat
voorhanden is. Daarnaast blijven we zoeken naar een voorzitter.

4.

Presentatie jaarverslag 2018 door waarnemend voorzitter.

5.

Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
coördinatoren.

6.

Financieel verslag 2018
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en
nader toegelicht. Vaststelling contributie voor het jaar 2020.
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7.

Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw
kascontrolecommissielid.
Zittende leden zijn: Jacques Mulders, Henk Urlings en Piet Schols.
Aftredend volgens rooster is Jacques Mulders.

8.

Huldiging Jubilaris: Dhr. Ger van Hees.

9.

Toekomstvisie IVN Ulestraten

10.

Mededelingen van algemene aard.

11.

Rondvraag.

12.

Einde officiële gedeelte.

Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ulestraten, december 2018
Namens het bestuur,
Leon Schoenmakers
Secretaris
Email: ivn.ulestraten@gmail.com
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We hebben een nieuwe IVN folder gemaakt!
U heeft vast en zeker al gemerkt dat u bij deze Haamsjeut de nieuwe IVN
folder heeft gekregen. De oude folder was bijna op en om nieuwe leden te
werven moest iets nieuws worden gemaakt. Er is stevig over
gediscussieerd, over de inhoud, over de vormgeving en over het formaat.
Dankzij de inbreng van een aantal leden met veel kennis van zaken is het
uiteindelijk dít geworden: een herkenbare folder voor iedereen die in de
prachtige omgeving van Ulestraten rondloopt. Heel belangrijk is de rol van
de vrijwilligers van IVN, die er mede voor zorgen dat al dat moois in stand
blijft. Daar mogen we trots op zijn, en dat mag ook wel van deze folder
afstralen.
We hopen dat deze
nieuwe folder de mensen
die belangstelling hebben voor de natuur
uitnodigt om lid van IVN
te worden om zodoende
ons belangrijke werk te
steunen! Wellicht kunt u
als ambassadeur van
onze
vereniging
de
mensen in uw omgeving
aansporen om IVN-lid te
worden. We zullen de
folder in een later
stadium gebruiken om
een nieuwe wervingsactie op touw te zetten,
zeker ook nu ons 40-jarig
jubileum langzaam in
zicht komt.
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Grote keverorchidee in Waterval
26 jaar observatie (1990-2016)
Inleiding
De officiële naam van de Grote keverorchidee is: Neottia ovata (synoniem:
Listera ovata). Neottia is Grieks en betekent ‘vogelnest’, afgeleid van
neottos (pas geboren), naar de vorm van de wortelstok met de daaraan
zittende delen. Ovata betekent ‘eirond’ (blad). De plant staat op de Rode
lijst en is dus kwetsbaar. Er is ook een Kleine keverorchidee (Neottia
cordata), 4 tot 20 cm hoog, maar die groeit hoofdzakelijk in het
naaldenpakket van naaldbossen.
In Ulestraten kwamen in het verleden meerdere orchideeënsoorten voor.
Twee hiervan, de Grote keverorchidee en de Brede wespenorchidee (in
2013 en 2014 massaal) zijn nu nog aanwezig. De Grote keverorchidee
(alleen in Waterval) is, gezien zijn kleur, de minst opvallende. In de
moerassige weiden (voormalige visvijvers 6 en 7) van Landgoed Vliek
kwam tot 1985 de Brede orchidee voor. Hier wordt gewerkt aan terugkeer.
In dit stuk gaan we vooral in op de Grote keverorchidee.
De Grote keverorchidee
De Grote keverorchidee is een van de meest algemene orchideeën in ons
land, maar hij valt niet op, omdat hij niet kleurig is. De bloeiwijze lijkt op
een nogal losse aar. De twee tegenover elkaar staande donkergroene,
glanzende, eironde bladeren, zitten aan de onderste helft van de stengel
(afbeelding
rechts).
De
groenige bloemen hebben
een lange, diep ingesneden
onderlip, de bloemen zijn 0,7
tot 1,5 cm lang (afbeelding
beneden).
Deze
tweeslachtige bloemen (een
bloem met zowel mannelijke
als vrouwelijke geslachtsGrote keverorchidee
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organen) hebben een nectarspoor, want
de
zoetgeurende
nectar
wordt
afgescheiden in een groen gekleurde
groef op de onderlip (zie afbeelding).
Gemakkelijk bereikbaar voor insecten en
vooral kevers met een korte tong. Zij
zorgen dan ook voor de bestuiving van
deze orchidee. De naam dankt deze
orchidee waarschijnlijk aan de lokstof die
deze keverorchidee aanmaakt om
mannetjes-kevers te lokken. In plaats van
met een vrouwtje te paren krijgen ze
stuifmeel op hun lijf, waarmee ze de
volgende bloem bestuiven. Als een kever
op bezoek geweest is vouwt de plant een
Bloem Grote keverorchidee
van de kroonbladen over de stempel,
zodat de bloem niet zichzelf bestuiven kan. Zelfbestuiving komt overigens
wel voor. Na de bloei, aan het begin van de zomer, zijn de planten weer
opvallend snel verdwenen. Ze zijn overblijvend (meerjarig). De orchidee
heeft een kruipende wortelstok waarmee hij zich kan vermeerderen. De
plant kan ruim een halve meter hoog worden en draagt, zoals eerder
vermeld, helemaal onder aan de stengel twee ongesteelde, breed eironde
(ovata) bladeren, die op die van de Grote weegbree lijken. De keverorchis
komt in het grootste deel van Europa voor en is tamelijk gewoon in onze
loof- en bronbossen met meestal kalkhoudende bodem, vaak op
kwelplekken, zoals in de omgeving van Waterval met een kalkrijke
bronbeek en kleiige ondergrond. Groeien doen de planten gewoonlijk in
de schaduw. Soms vind je alleen een groot aantal niet-bloeiende
scheuten, te herkennen aan de bladparen (ook in Waterval). Hoewel deze
wilde orchidee (nog) niet wordt bedreigd, heeft hij wel te lijden van
grondwaterstandverlaging (verdroging), verzuring en ongunstig
bosbeheer (bomenkap dec. 2011). Eigenaar van dit bos in Waterval is
Staats Bosbeheer.
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Plaats in Waterval, onder de gewone es
Sinds de jaren ’80 stonden op dezelfde plaats in Waterval 25 of meer
exemplaren van deze onopvallende orchidee.
De plek waar de orchideeën staan was bovenop een hoop gemengde en
opgehoogde grond, van een verlaten oude zandgroeve. Deze grond
bestaat uit zand en kleiresten, die de bodem hier enigszins vochtig maken.
Na de boskap in december 2011 kwam hier massaal de braam opzetten,
die profiteerde van de lichtinval na de kap van de vele bomen.
Situatie vier maanden na bomenkap in december 2011

Bijna drie jaar later, op 4 juni 2014, constateren we dat de braam massaal
aanwezig is. De laatste acht bloeiende keverorchideeën zijn geheel
bedolven onder het dichte bramengroen. Ik heb toen rondom deze
orchideeën standplaats, alle braamstruiken en andere hinderlijke
bedekkers verwijderd en ruimte gemaakt onder de es. Tijdens deze
werkzaamheden zag ik geen enkele Eenbes (Paris quadrifolia, rode lijst,
kwetsbaar) meer. Ooit stonden hier tientallen exemplaren van de Eenbes
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(tot 2012), samen met de Grote keverorchidee in bloei. Waarschijnlijk ook
verdwenen ten gevolge van dit ongunstig bosbeheer.

Op bovenstaande foto is de situatie te zien na verwijdering van de bramen
op 4 juni 2014. Bij de es komen acht jonge Grote kever orchideeën naar
boven. Hier zien we duidelijk de vrijgemaakte cirkel rond de gewone es.
Op de foto rechts onderaan staan enkele vrij groeiende orchideeën op de
vrijgemaakte plek.
Of de situatie zich zodanig kan
herstellen dat de situatie van
voor de kap kan worden
benaderd moet de toekomst
uitwijzen. Hoe het vroeger was
kan worden gezien op de foto
op de volgende pagina, waar
de Grote keverorchidee en de
eveneens
vochtminnende
Eenbes gebroederlijk naast
elkaar
afgebeeld
staan.
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Door oplettendheid, van IVN Ulestraten, ten tijde van de bomenkap
(december 2011) bleef deze plek behouden voor de Keverorchidee en
Eenbes. De kap van de gewone es en de zware beschadiging van de
bodem was anders een feit geweest.
Eenbes (Paris quadrifolia)

Waarschijnlijk is de
naamgever van het
kalkrijk Parisbeekje,
dat zijn bronnen
heeft
in deze
omgeving,
Paris
quadrifolia,
de
Latijnse naam van
de Eenbes.
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Op dinsdag, 23 juni 2015, zag ik tijdens een controle geen enkele grote
keverorchis meer en ook de eenbes was verdwenen. Overal stond
verstikkende braam rond de standplaats. Zou het ongunstig bosbeheer
toch zijn tol geëist hebben? Ik heb de plek, dezelfde dag, alweer ontdaan
van de braam, in de hoop dat de keverorchis het volgend jaar zijn
terugkeer zou kunnen maken. De twijfel was groot. Maar op 13 juni 2016
telde ik toch weer zeven volgroeide exemplaren, zwaar verscholen onder
de altijd voortwoekerende en verstikkende braam. Hierdoor komt het
noodzakelijke licht niet meer op de bodem terecht, waardoor de Grote
keverorchidee op termijn zou kunnen verdwijnen.
Op de Geuldalhelling (omgeving
Curfsgroeve, Meerssenerbroek)
komt de Grote keverorchidee,
anno 2016, in grote aantallen
voor. Ikzelf telde meer dan 75
exemplaren op die plek. Eentje
fotografeerde ik met een
bijzondere mutatie namelijk een
groenwit blad, zoals je wel ziet
bij bepaalde hosta’s. Ik weet niet of dit veel voorkomt. In de nabijheid van
de Grote keverorchidee, op de Geuldalhelling, bij de Curfsgroeve, staan
(mei-juni) ook in grote aantallen het Klein wintergroen (Pyrola minor), de
Bosorchis en de Welriekende nacht orchis in bloei.
Fred Erkenbosch
(Foto’s van de schrijver)
Literatuur: Wilde planten in Nederland en België
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De nieuwe regenwaterbuffer op het vliegveld (MMA)
Inleiding
Op 22 mei van dit jaar werd de gemeente Meerssen getroffen door een
hevige hoosbui waarvan het ‘epicentrum’ precies boven Ulestraten lag en
ook een tijdje bleef hangen waardoor binnen één uur meer dan 50 mm
neerslag viel, wat overeenkomt met 5 volle emmers water per m2. Dit feit
heeft voor veel overlast gezorgd in Meerssen en met name ook in
Ulestraten. In het verleden was er ook veel aanvoer van regenwater vanaf
het vliegveld en dit maakte het probleem tijdens een hoosbui alleen maar
groter. Na het desastreuze noodweer van 23 juni 2016 was het duidelijk
dat de regenwaterafvoer vanaf het vliegveld moest stoppen en werden er
plannen ontwikkeld en ook uitgevoerd voor een buffer met ruim voldoende
opvangcapaciteit. Echter de dagen na het laatste noodweer van 22 mei jl.
gonsde het in Ulestraten van de geruchten dat de nieuwe buffer op MAA
(Maastricht Aachen Airport) niet gewerkt had en dus zou hebben
overgelopen én, dat als hij eenmaal vol was, niet of nauwelijks leegliep.
Feiten versus geruchten
Persoonlijke waarneming enkele uren na het einde van de hoosbui gaf
aan dat de buffer op MAA niet was overgelopen, maar nagenoeg wel bijna
vol was. Dat er nabij de buffer veel water op de nieuwe randweg stond
was ook een feit, maar dit water was afkomstig van de weg zelf of van de
directe omgeving. Dit is ook logisch omdat de buffer geprojecteerd is op
het laagste punt van het MAA-terrein en de randweg ter hoogte van de
buffer ook zijn laagste punt bereikt. Daardoor bleef veel water op deze
weg staan en leek het dat de buffer was overgelopen.
Om de ontstane wrevel, gevoed door onjuiste veronderstellingen, bij de
getroffen inwoners van Ulestraten weg te nemen is er informatie
opgevraagd bij de Provincie en het Waterschap Limburg. Uit deze
informatie blijkt dat de nieuw aangelegde buffer een capaciteit heeft van
ruim 40.000 m3 (lengte 572m, bodembreedte 20 m en een diepte van 3m,
waarbij moet worden aangetekend dat de taluds oplopen in de verhouding
1:3). Deze capaciteit blijkt dus voldoende voor een extreme hoosbui op te
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vangen. Nochtans is dit geen garantie voor de toekomst als er eventueel
buien ontstaan die nog heftiger zijn en/of langer aanhouden dan die van
22 mei 2018. Wat betreft het leeglopen van de buffer moet er ook een
misverstand worden weggenomen. Een buffer van het Waterschap loopt
als regel binnen een etmaal leeg en dit kan op een ‘natuurlijke’ manier
zonder het water te verpompen omdat deze buffers altijd op een
strategische hoogte liggen. Voor de buffer op MAA heeft men ook gekozen
voor een ‘natuurlijke’ leegloop, echter deze buffer ligt lager dan zijn directe
omgeving. Wil men niet pompen dan rest maar één mogelijkheid en dat is
het regenwater laten inzijgen in de bodem. Dit is echter een probleem
omdat onze onvolprezen Limburgse löss water maar heel langzaam door
laat sijpelen. In het geval van de MAA-buffer zou het maanden of zelfs
jaren duren voordat deze leeg zou zijn. We weten dat het regenwater dat
op het plateau van Schimmert valt er 40 jaar over doet om uiteindelijk in
Ulestraten of in het Bunderbos uit een bron te komen.
Extra maatregelen
Om toch tot een redelijke leeglooptijd (ongeveer één week) te komen heeft
men gebruik gemaakt van het feit dat onder het lösspakket van circa 7 m
dikte zich een Maasgrindafzetting bevindt die het bufferwater vrij snel kan
opnemen en afvoeren. Om deze poreuze grindlaag te kunnen bereiken
heeft men gaten in het lösspakket geboord, hierin geperforeerde buizen
laten zakken en deze opgevuld met grove ongewassen vuursteen met
veel open ruimte zodat het bufferwater snel tot in het Maasgrindpakket
kan stromen. Eenmaal daar aangekomen verplaatst dit water zich in NWrichting omdat de onder het Maasgrind liggende, voor water
ondoordringbare, kleilaag in de NW-richting afhelt, dus richting Maasdal.
In deze richting stroomt ook (ondergronds) al het door de bodem
opgenomen regenwater van het plateau van Schimmert. Als dit
ondergronds water het Maasdal heeft bereikt treedt het water als bron
naar buiten. De talloze bronnen vormen beken en deze monden dan
alsnog uit in de Maas. Overigens zal het bufferwater van dit jaar (2018)
pas over circa 20 (!) jaar in het Maasdal tevoorschijn komen.

16

Opbouw waterbuffer vliegveld, tekening door Jacques Ummels
maaiveld

- 2,85 m
grindkorf

- 3,35 m
- 3,85 m

dichte kunststof folie
Ø 0,4 m
Ø 0,25 m

löss

geperforeerd buisdeel

bodemfilter (teelaarde)

waterdoorlatend weefsel

- 7,00 m

- 8,00 m

grind

Grondwaterbescherming
Zoals uit bovenstaande tekening blijkt ligt op de bodem van de buffer een
bodemfilter van 50 cm, die bestaat uit een humusrijke teelaarde. Deze
laag is ingezaaid met gras en dient om eventuele verontreinigingen die
met het instromende regenwater mee komen vast te houden (denk hierbij
b.v. aan metalen, minerale oliën, polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s)
en rubberdeeltjes).
De bodemfilter van een dergelijke buffer slibt geleidelijk aan dicht en na
circa 20 jaar moet deze filter dan ook worden vervangen. Er is een
onderhoudsplan opgesteld dat inhoudt dat elke 5 jaar een test wordt
gedaan om de doorlatendheid van de bodemfilter vast te stellen.
In het recente verleden speelde nog een probleem bij MAA m.b.t. de
waterhuishouding. Tijdens de wintermaanden kan het voorkomen dat de
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vliegveldbanen moeten worden ‘gestrooid’ (ijsvrij gemaakt), dit gebeurde
met een ammoniumzout. Inmiddels is dit zout vervangen door
natriumacetaat, een product (Cryotec) dat binnen 30 dagen voor 97%
wordt afgebroken in CO2, water en natrium (gewoon zout).
In geval van een calamiteit, denk hierbij aan kerosinelekken of bluswater,
kan de buffer gescheiden worden van het verontreinigde water, dat dan
apart kan worden weggepompt.
Verdere maatregelen
Nu nog wachten op geluidsarme vliegtuigen die op waterstof kunnen
vliegen, maar dat zal helaas nog wel een tijdje duren!
Wim Ghijsen
Tekening : Jacques Ummels
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Vroeg bloeiende windbestuivers
Inleiding
Als je op internet ‘voorjaarsbloeiers’ intikt, krijg je vele pagina’s
sneeuwklokjes, anemoontjes, blauwe druifjes, tulpen etc. maar bijna geen
bomen of struiken. Dat klopt overigens ook met mijn gevoel: bij
voorjaarsbloeiers denk ik ook niet aan toverhazelaar of forsythia. Maar ze
zijn er natuurlijk wel, die heel vroeg bloeiende bomen en struiken en ook
inheemse.
Onze vroegste bloeiers zijn meest windbestuivers. Logisch want in
februari en maart zijn er nog niet veel insecten. We hebben natuurlijk ook
vroeg bloeiende insectenbestuivers zoals de sleedoorn en de meidoorn,
maar hier beperk ik me tot de bomen en struiken die de wind gebruiken
voor de bestuiving.
Windbestuivers
Het nadeel van windbestuivers is dat ze geen reclame hoeven te maken
om insecten te lokken. Dus echt spectaculair is de bloei van
windbestuivers meestal niet. Je moet dus goed kijken en dan is het vaak
allemaal wel klein, maar ook heel mooi. Nog een probleem is dat bij bomen
de bloemen vaak te hoog hangen: dus zoeken naar laag hangende
takken.
De foto’s van gele kornoelje en iep bij dit artikel heb ik gemaakt in de
wallen rond een parkeerterrein. Daar staan ze op ooghoogte. De andere
foto’s komen uit de natte bossen en zijn er genoeg in mijn omgeving met
daarin o.a. rode kornoelje, hazelaar en els. Ook in Ulestraten zijn die niet
super zeldzaam.
Hazelaar
De winnaar bij de vroegbloeiende inheemse bomen, is waarschijnlijk de
hazelaar (Corylus avellana). De toverhazelaar en de naaktbloeiende
jasmijn zijn eerder, maar die zijn niet inheems. De meeste soorten en
kruisingen van toverhazelaar (Hamamelis spec.) stammen uit China en
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zijn geen familie van
onze hazelaar. In
hun ‘thuisland’ groeit
de toverhazelaar in
de bergen tot een
hoogte van 4500 m!
Geen wonder dat ze
geen last hebben
van wat wij winter
noemen.
Naaktbloeiende
Bloeiwijze hazelaar
jasmijn of winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) bloeit soms al vóór nieuwjaar. Maar ook
deze is niet inheems en ook geen familie van ‘onze’ boerenjasmijn
(Philadelphus spec.), die trouwens ook niet inheems is. Zo, de
concurrentie is nu gediskwalificeerd. Hazelaar is wel inheems, maar die
speelt ook wel beetje vals. In augustus hangt die de mannelijke katjes al
klaar om in januari vooral de eerste te zijn. Een keer vond ik op 8 januari
al één boom helemaal vol met bloeiende katjes. Maar die heb ik niet mee
geteld, want ik kon nog geen rode
vrouwelijke bloemetjes vinden. Die vond
ik pas op 7 februari, maar op een andere
boom.
De winters zijn de laatste jaren natuurlijk
heel erg zacht, maar de hazelaar heeft er
blijkbaar geen moeite mee om ook bij
strenge
vorst
de
schijnbaar
onbeschermde mannelijke katjes in
goede conditie te houden. Ik heb nog niet
gevonden hoe dat in zijn werk gaat. De
vrouwelijke bloemen zitten wel goed
opgeborgen in een klein knopje. Ik dacht
eigenlijk dat in ieder knopje één bloem
Hazelaar bolster
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zat, maar het blijkt dat ze daar met drie of vier zitten en alleen de rode
stempels of stampers naar buiten steken. Heel vroeg je katjes buiten
hangen blijkt ook nadelen te hebben. Een paar jaar geleden vond ik eind
augustus misvormde hazelaarkatjes die eigenlijk voor volgend jaar
bestemd waren. Ze waren aangetast door gallen van de springende
hazelaargalmug (Contarinia corylina).
Gele kornoelje
Ik denk dat gele kornoelje (Cornus mas) de tweede inheemse boom is in
Nederland die in bloei komt. De eerste bloemen aan gele kornoelje kun je
vaak midden februari al vinden. Het zijn hele mooie gele bloemetjes op
het kale hout, maar veel minder opvallend dan de katjes van de hazelaar.
Op een paar meter afstand kun je ze gemakkelijk ongezien voorbij lopen.
Gele kornoelje is inheems.

Gele kornoelje

Zijn neef rode kornoelje (Cornus sanguinea) is ook inheems en groeit hier,
maar die bloeit pas in juni met witte bloemetjes! Een verrassend groot
verschil in tijd. Beide zijn grote struiken of kleine bomen en ik had de indruk
dat ze zich hier uitstekend kunnen handhaven, maar toch staat de gele op
de rode lijst als ‘zeer zeldzaam’. Mijn indruk is dat in Zuid-Limburg de gele
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kornoelje zich het best op zijn plaats voelt. Ik heb wel de indruk dat de
meeste gele kornoeljes hier worden aangeplant; misschien worden die
niet meegerekend als inheems. Verrassend is de mededeling van de
Nederlandse Wikipedia dat de gele kornoelje vooral wordt aangeplant voor
de vruchten. Ik wist niet eens dat die rode bessen eetbaar waren! Voordat
ze helemaal rijp zijn, schijnen ze wel zeer wrang te zijn. Dus wie het wil
proberen…Rode kornoelje valt op door de rode takken zolang de plant
nog niet in blad staat. De zwarte bessen zijn niet eetbaar. In Drenthe groeit
nog een zeer zeldzame Zweedse kornoelje en verder verwildert de
Canadese kornoelje hier nog wel eens vanuit siertuinen. Sommige vormen
van deze Canadese kornoelje lijken sterk op de rode kornoelje. Kornoelje
heeft een roemrijk verleden door het speciale hout. Het is een van de
weinige houtsoorten die niet drijven. Het hout is zeer hard en werd veel
gebruikt voor gereedschappen en dergelijke. De oude Grieken vonden dat
de beste speren en werpsperen van hout van de kornoelje gemaakt
moesten worden.
Els
Het verschil tussen zwarte en witte els is niet erg groot. Witte els (Alnus
incana) heeft een lichtere bast en spitse bladeren. En zwarte els (Alnus
glutinosa) dus een donkere bast en stompe bladeren. Het zijn beide
vroege bloeiers die al maanden paarsige katjes hebben voordat de bloei
begint. Meestal hangen die katjes tussen de ‘proppen’ van vorig jaar. Dat
moet ook want pas
na de winter zijn de
zaadjes rijp en kan
er dus gezaaid
worden. Net als bij
de hazelaar, heeft
de els knopjes
waarin de vrouwelijke bloemen zitten
en als het tijd is,
steken die een
Bloeiende els
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groot aantal rode stampers naar buiten voor de bevruchting. En die tijd is
in februari. Maar zoals je bij de hazelaar altijd naar de rode sterretjes moet
zoeken, hoef je bij de els altijd alleen maar heel goed te kijken. Het is wel
duidelijk waar je moet kijken: op de uiteinden van de twijgen zitten niet
alleen de katjes maar ook kleine, bijna zwarte knoppen, niet groter dan 23 mm. Het zouden bladknoppen kunnen zijn, maar daarbinnen in zitten
dus de vrouwelijke bloemen. Maar zelfs als die allemaal hun rode draadjes
naar buiten steken valt het niet echt op! Toch maar even zoeken want het
is wel mooi.
Iep
Misschien wel de mooiste vroege bloeier in ons land is de iep (Ulmus
spec.). Net als alle vorige bomen bloeit de iep in februari en maart voordat
de bladeren komen. En ook net als de vorige bomen zijn het
windbestuivers; echt spectaculair is dus ook bloei van de iep niet. Je kunt
ook een bloeiende iep ongezien voorbij lopen. Maar als je de bloeitros van
de iep van dichtbij bekijkt is het toch een zeer spectaculair geheel met een
heleboel bloemen en kleuren. En dat allemaal op minder dan een
vierkante centimeter.

Bloeiwijze gewone iep
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De foto hierbij is van de gewone iep. De fladderiep (Ulmus laevis) heeft
ongeveer dezelfde bloeiwijze maar de steel van de bloemen (en dus later
van de vruchtjes) is een stuk langer en dat zorgde voor de naam van de
boom. De gewone iep is officieel geen soort maar een verzameling
varianten en kruisingen van Ulmus minor die in het Nederlands gladde iep,
kurkiep, Hollandse iep, veldiep etc. heten. Kurkiep heeft een soort
vleugeltjes op de takken en staat in ieder geval ook in ‘mijn’ omgeving en
ik heb die ook wel in Ulestraten gevonden.
Waarschijnlijk weet iedereen dat de iepziekte onze iepen bedreigt, alle
soorten zijn er gevoelig voor maar er zit wel variatie in. Sinds de laatste
uitbraak begin vorige eeuw, is waarschijnlijk 90% van het iepenbestand
hierdoor gesneuveld. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die
wordt overgebracht door een kever, de iepenspintkever. De schimmel zelf
is misschien niet eens zo gevaarlijk, maar de iep reageert er erg
’paniekerig’ op. De boom sluit namelijk alle vaten af waarin de schimmel
verschijnt en ‘verstikt’ zo zichzelf. In binnen- en buitenland wordt hard
gewerkt aan een variant die goed bestand is tegen deze schimmel, maar
die is er nog niet.
Het schijnt dat de iep na de laatste ijstijd al vrij vroeg weer hier was en
daarna een paar duizend jaar afwezig is geweest. Men denkt nu dat die
eerste iepen zijn uitgeroeid door de iepenziekte. Daarna zijn er nieuwe
iepen gekomen en na 1900 is dus de iepziekte ook weer terug gekomen.
En nu maar hopen dat we het niet weer een paar duizend jaar zonder
iepen moeten doen.

Jan van Dingenen
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Opschonen oude wijnterrassen bij het geologisch
monument door groep 6 van de Triangelschool
Op uitnodiging van IKL hebben de kinderen van groep 6 evenals
voorgaande jaren mogen werken (snoeien in Waterval). Deze activiteit
stond onder leiding van de IVN-vrijwilligers Peter Ummels, Fred
Erkenbosch en Jo Frenken.
Op aanraden van Fred Erkenbosch hebben we deze keer de zeer oude
wijnterrassen naast het geologisch monument samen met de kinderen
mogen opschonen. Fred vertelde alvorens we aan het werk gingen over
het belang van de terrassen die al vele jaren door IVN ieder jaar worden
opgeschoond. Wandelaars als ook fietsliefhebbers kunnen genieten van
het zicht op deze terrassen.
De IKL vertegenwoordiger Rob Gilissen geeft als eerste uitleg aan de
kinderen hoe je een takkenschaar, snoeizaag en beugelzaag moet
gebruiken zodanig dat er geen ongelukken kunnen ontstaan.
De kinderen gingen vol goede moed aan de slag met de werkzaamheden
en het maken van takkenrils, getuige hiervan is de onderstaande foto van
Fred Erkenbosch.
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Op een enkeling na gingen de kinderen na afloop weer terug naar
school. Dat niet iedereen tevreden was moge blijken uit de volgende
uitspraak tegen de juffrouw:
“Ik had toch liever rekenen gehad. Maar toch was dit voor iedereen een
leuke en leerzame ochtend”.
Verslag Natuurwerkdag groep 6 door Thies
We waren bij een plek met kleine en grote/kleine bomen en struiken
Waar vroeger wijn struiken stonden.
Ze waren van koning Gerberga.
maar die had ze weer verkocht en toen ging het ingroeien
met takken en bladeren en struiken.
En die moesten wij weg halen dat er weer overzicht was.
we moesten dus het terras weer opknappen.
Het was heel leerzaam ik heb een stuk geschiedenis geleerd
en dat je de natuur kan helpen als je iets weg kapt.
groetjes Thies
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Landschap rond Waterval (Deel 15)
Van 1700 tot 1800
Inleiding
Het vorige deel over het landschap rond Waterval had betrekking op de
periode 1500-1700. We richten ons nu op de periode 1700-1800 en maken
daarbij met name gebruik van hoofdstuk 7 (Een verlichte eeuw met een
rouwrand) van het boek van Frank Hovens. Dit tijdperk staat bekend als
relatief rustig, vergeleken met de woelige periode daaraan voorafgaand.
Wij zetten de belangrijkste geschiedkundige gebeurtenissen in deze
periode op een rijtje. Dan gaan we in op de leefomstandigheden van de
bewoners in deze streken (van de bewoners uit Waterval is weinig
bekend). Tenslotte besteden we aandacht aan een bijzondere episode
aan het eind van de 18de eeuw, de periode van de Bokkenrijders, die ook
niet aan de Waterval voorbij ging.
Oorlogshandelingen in de 18de eeuw
De vooruitzichten op vrede in Europa werden al vroeg in deze eeuw teniet
gedaan. De Fransen betwistten de Spaanse troonopvolging en raakten
slaags met de Spanjaarden, en daardoor ook met de Spaanse (Zuidelijke)
Nederlanden. Er vonden weliswaar geen directe oorlogshandelingen
plaats in deze streken, maar de bevolking had wel last van doortrekkende
legereenheden en opgelegde belastingen. Tussen 1702 en 1713 kwam
dat voor heel Ulestraten bijvoorbeeld neer op 1.090 gulden, hetgeen voor
die tijd een aanzienlijk bedrag betekende. In de vrede van Utrecht (1713)
werd besloten dat Meerssen en omgeving bleef behoren tot het gebied
van de Republiek de Verenigde Nederlanden. Dat bleef ongewijzigd tot de
komst van de Franse revolutionaire legers. Halverwege deze eeuw (1740)
raakten deze gebieden opnieuw betrokken bij een successieoorlog, nu de
Oostenrijkse troonopvolging. Maar ook nu bleef de schade beperkt tot de
gebruikelijke oorlogsbijdrage in de vorm van geld of anderszins. Om vooral
de Franse troepen “te vriend” te houden bleken nu hogere bijdragen nodig.
Zo werd aan het gebied Meerssen en omstreken een heffing in natura
opgelegd, omgerekend ter waarde van 15.779 gulden. Al met al is de

27

periode, de 18de eeuw, wat directe oorlogshandelingen betreft een relatief
rustige periode geweest, maar of tot een hogere levenstandaard heeft
geleid voor de bevolking moet toch ernstig in twijfel worden getrokken.
Het dagelijkse leven in de 18de eeuw
In de landbouw werd in de 18de eeuw nog steeds het drieslagstelsel
toegepast, waarbij de volgorde winterslag, zomerslag en braak werd
gehanteerd. In de winter werd vaak rogge of boekweit ingezaaid; een
tweede deel werd in de zomer ingezaaid met peulvruchten of
voedergranen zoals spelt, gerst, haver. Het derde deel bleef braak liggen,
maar hier liet men het vee grazen, hetgeen ook nog bemesting opleverde.
Daarnaast waren er nog andere gronden, bijvoorbeeld gemeentegronden,
waar een ieder zijn vee kon laten grazen.

Drieslagstelsel Bron Wikipedia
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In deze periode kwamen relatief veel grote boerderijen in handen van rijke
burgers in de steden, die er naast het boerenbedrijf, dat door pachters
werd uitgeoefend, ook een soort buitenplaats van maakten. Daarbij
hoorden dan ook grote, vaak aaneengesloten stukken land. De rest van
het land kwam mettertijd steeds meer in handen van kleine boeren en
keuterboeren, die het moesten hebben van nog kleinere stukjes grond.
Deze laatsten konden niet voldoende produceren om in hun eigen
onderhoud te voorzien en waren gedwongen om hand en span diensten
te verlenen om hun inkomen aan te vullen. In de omgeving van Waterval
zien we in de verkaveling van het landbouwareaal iets terug van deze
historisch gegroeide verdeling: de grote landbouwarealen in de omgeving
van de Wijngaardsberghof en de kleinere kavels in Waterval zelf, waar in
vroegere tijden de keuterboeren woonden.
In zijn algemeenheid kun je stellen dat hoe verder je van het eigenlijke
boerenwerk stond, hoe beter je er voor stond. Dat gold bijvoorbeeld voor
molenaars de bierbrouwers en handelaren. Vervolgens kwam daaronder
op de sociale ladder de (weinig voorkomende) boer met eigen grond en
vee. Dan volgde de pachter, die geacht werd de helft van de opbrengst af
te staan aan de eigenaar, waarna hij in de meeste gevallen ook nog viel
onder het “tiendenrecht”, dat pas rond 1900 werd afgeschaft. Onder aan
de ladder bevond zich dan de keuterboer. Onze inschatting is dat in
Waterval relatief veel inwoners in die tijd behoorden tot deze laatste
categorie. Het is bekend dat in de rest van Nederland de introductie van
de aardappel, rond 1750, in veengebieden en zandgronden, leidden tot
een beter gebruik van schrale gronden. Of dit ook effect heeft gehad op
de rijkere lössgronden is een interessante vraag, die nog beantwoord
moet worden.
Het harde werken, de slechte en onhygiënische woonomstandigheden,
slechte en onvoldoende voeding leidde vanzelfsprekend ook tot allerlei
ziekten en vroegtijdig overlijden. De sterftecijfers in het eerste jaar, en
vooral de periode rondom de geboorte, waren dramatisch. Had men deze
periode overleefd dan wachten andere ziektes. Besmettelijke ziekten,
zoals cholera en dysenterie, konden hun gang gaan als ze eenmaal waren
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ontstaan. Niemand begreep het besmettelijke karakter ervan, noch wat er
aan gedaan kon worden. En dergelijke besmettelijke ziekten konden
natuurlijk ook de veestapel treffen. In de 18de eeuw waren er minimaal drie
periodes van enkele jaren waarin er sprake was van veepest: rond 1713,
rond 1745 en rond 1766. Het feit dat men het vee liet grazen op
gezamenlijke gronden zal de verspreiding van dergelijke ziekten nog in de
hand hebben gewerkt. Dat de bevolking in deze eeuw toch groeide, moet
tegen deze achtergronden bijna als een wonder worden beschouwd. Op
basis van kerkelijke bronnen wordt het aantal inwoners van Meerssen en
Ulestraten als volgt ingeschat:
Jaar 1705: Meerssen en Ulestraten 1350 inwoners
Jaar 1722: Meerssen en Ulestraten 1500 inwoners
Jaar 1796: Meerssen (1499) en Ulestraten (684), samen 2183
In de vorige aflevering (Waterval, deel 14) werd beschreven dat het aantal
huizen in Waterval kort na 1800 uitkwam op (ruim) 15. Het gemiddeld
aantal personen per huis was hier toen ongeveer 5. Daarmee komen we
dan uit op ongeveer 75 inwoners uit Waterval rond deze eeuwwisseling.
Bokkenrijders
De 18de eeuw wordt wel beschouwd als de eeuw van de verlichting. Uit
het bovenstaande blijkt dat er wellicht bepaalde ideeën over samenleven
en vooruitgang zijn ontstaan in die eeuw, maar dat die niet hebben geleid
tot een substantiële verbetering in het leven van de bevolking.
Integendeel, de manier waarop het gerechtelijke systeem reageerde op
vermeende misdadigers getuigt nog van een diep-middeleeuwse
mentaliteit. Er waren zeker dieven en rovers in die tijd actief (dat is van
alle tijden), maar nu kon ieder willekeurig persoon te allen tijde opgepakt
worden op valse beschuldigingen. Vervolgens werd die persoon op de
pijnbank gelegd en gedwongen de namen van de andere bendeleden te
noemen. Als die bekentenissen onverhoopt in de eerste martel-sessie niet
was verkregen, dan trok men de conclusie dat er niet voldoende gemarteld
was en begon het weer opnieuw. Uiteindelijk kwamen er natuurlijk altijd
namen tevoorschijn, waarna met dezelfde methode ook hier
bekentenissen werden afgedwongen. Een totaal verknipt systeem, dat
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hoegenaamd niets te maken heeft met hoe een beschaafd land met
criminaliteit dient om te gaan. Veel onschuldige personen zijn door deze
handelswijze op een verschrikkelijke wijze aan hun eind gekomen. Dit lot
onderging ook een zekere Pieter Vlecken, afkomstig uit Walem en
woonachtig in Waterval. Zijn naam was door anderen genoemd. Hij werd
gevangen genomen en geconfronteerd met degenen die hem hadden
beschuldigd. De martelwerktuigen in gedachte bekende Pieter Vlecken
de, al of niet, begane daad. Zo ontkwam hij aan de martelingen, maar de
schepenen vermoedden dat hij nog heel wat meer op zijn kerfstok had (hij
had reeds bekend diefstallen te hebben gepleegd “tot Rhaer” en drie
paarden te hebben gestolen). Omdat hij bekend had lid te zijn van de
bende van de bokkenrijders moest er nog meer zijn. De martelingen om
deze bekentenissen af te dwingen gingen niet door, omdat er eerst maar
eens bij het gerecht in Valkenburg navraag gedaan moest worden of er
namen van verdachten bekend waren. Pieter Vlecken ontliep hierdoor
vermoedelijk de martelingen: hij werd “gewoon” op 3 mei 1775 “op de
Camperse Heijde” (vlak bij de huidige Zonkampweg) ter dood gebracht.
Schuldig of onschuldig? We zullen het nooit weten, maar wat zeker is dat
door deze manier van misdaadbestrijding heel wat onschuldigen op
gruwelijke wijze aan hun eind zijn gekomen.
Volgende keer wordt de situatie rond 1800 beschreven. Vanaf dan zijn
gedetailleerde kaarten beschikbaar en andere informatie over Waterval,
zoals aantallen huizen en beroepen op basis van het eerste kadaster.
Daarmee krijgen we een inkijk in het dagelijkse leven van de bewoners
van Waterval.
André Ament en Wim Derks
Bronnen:
-Paul van den Helm, Het boerenleven in de 18de eeuw
-Frank Hovens, In de armen van Maas, Geul en Waterval, hoofdstuk 7,
Een verlichte eeuw met een rouwrandje
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Miene kwallef winter 2018 (Aflevering 22)
Inleiding
Meestal bespreek ik eerst mijn tuin-ervaringen in de afgelopen periode.
Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan een kwallef, ergens in
Ulestraten. En ook wordt bepaalde groente beschreven en help ik u aan
een of meerdere recepten. Voorlopig hou ik me nog aan deze formule.
Toch denk ik erover om het verhaal aan te passen. Wacht maar af wat het
wordt.
Afgelopen seizoen
De afgelopen periode was gekenmerkt door aanhoudende droogte. We
hebben nog nooit zo’n langdurende zomer gehad. De waterstand van een
regenrivier als de Rijn zakte zelfs zover dat normale scheepvaart niet meer
mogelijk was. Menigeen schrijft de warmte en droogte toe aan het
veranderende klimaat. Ik vind dit wel erg snel gaan. Ik hou het op een
samengaan van meerdere redenen. Het weer is als van het toeval. Als ik
dit schrijf genieten we van de avondjes van sinterklaas. Het stormt en
regent. Eindelijk voel ik de herfst.
In de kwallef wilde het niet erg. Bijvoorbeeld, prei wilde niet echt groeien.
De meerdere slasoorten wisten zich wel te redden. We hebben genoten
van de nateelt als boontjes. Wat het zeker goed deed waren de tomaten.
Zelfs tomaten in de openlucht (geen afdak) hebben dit jaar voldoende
opgeleverd. Bijkomend voordeel was dat ook het onkruid moeite had om
zich te ontwikkelen. Ik zie het als een jaar met ups en downs. We leven
met de natuur, zeg ik altijd. We mogen de natuur gebruiken en dankbaar
aanvaarden wat ze ons geeft. Dan moeten we toch tevreden zijn met wat
er wel was. Het kwallef-jaar is nu zowat ten einde. Er is nog een en ander
te oogsten. Er staat nog krulandijvie, boerenkool, spruitjes, veldsla en
winterspinazie. Hopelijk groeit de prei nog wat door. Niet vergeten de
knolselderij te oogsten voordat het echt gaat vriezen.
Enkele percelen zijn volledig opgeruimd en voorzien van compost of een
laagje stalmest. De groenbemesters op het eerdere aardappelperceel
staat nog in bloei, mooi voor de laatste bijtjes.
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En dan maar afwachten of we eindelijk weer eens een echte winter krijgen.
In de kwallef is nu even niets te doen.
Op bezoek bij:
Misschien is het wel de oudste kwallef van Ulestraten. We zijn te gast in
een prachtig aangelegde groentetuin, bij Laurette Muris in Vliek. Vroeger
kweekte schoenmaker Lei Bouwens hier zijn groenten. Dat was in de jaren
30 tot 60. Mogelijk dat zijn vader (postbode Bouwens) en wie weet zijn
ouders ook al, hun gezin voorzagen van de benodigde groente uit eigen
tuin. Laurette bewoont het huisje van haar voorouders uit de moederlijn
en heeft het kwalleven duidelijk in de vingers. Ze geniet ervan te vertellen
over haar ervaringen en het werken in de kwallef. Bijzonder is dat de
tuinaanleg destijds door ome Lei is ontwikkeld en dat deze nog steeds
functioneert. Tegen een kleine helling bevinden zich een achttal
perceeltjes in de vorm van terrassen. De paadjes voorlangs sluiten aan op
het pad naar achteren. Enkele koude kweekbakken zijn bovenlangs
gelegen.

33

Het zag en ziet er nog steeds uit als een modeltuin. Wisselteelt is zo
eenvoudig te organiseren. Het is bijna als vanzelfsprekend dat Laurette
de traditie voort zet. Nog vanzelfsprekender is het omdat ze het ook van
haar vader meekreeg. Vader Muris (Gene) is onderhand een specialist in
tuinieren volgens het perma-cultuur-principe. Bijen en bloemen staan bij
hem centraal. Voor Laurette is de kwallef een onmisbaar onderdeel van
haar leven en gezin. Ze wil graag nog meer genieten van de vele kruiden
en zeker experimenteren met thee. Tijm, salie, lavas (maggi), marjolein,
goudsbloemen en Oost-Indische kers hebben hun plekjes. Ook
pompoenen en courgettes zijn vast onderdeel in het teeltplan. Ze kweekt
veelal de gebruikelijke groenten. Ze denkt erover de komende tijd eigenlijk
alleen maar gemakkelijke dingen te kweken, zoals venkel, boontjes,
aardappelen. In een jong gezin is meer te doen. Gewoon sjiek dat de
kinderen spelenderwijs meewerken en het kwalleven jong meekrijgen. Het
zit toch in de genen. Ze heeft echt heel veel ervaring. Ze wil zoveel
mogelijk biologisch tuinieren, dan maak je van alles mee. Nu zoekt ze naar
een oplossing voor de onuitroeibare winde. Ze ontdekte coloradokevers,
zag er eerst geen kwaad in. Wat te doen aan slakken? Hoe gaat het beter
lukken met veldsla zaaien? Er zijn ook woelratten of zijn het toch andere
aardmonsters? Ze ziet het als een uitdaging, ze geniet er zichtbaar van.
Voorlopig is deze oude kwallef verzekerd van vernieuwde jonge aandacht.
De goudrenet
Graag besteed ik eens aandacht aan een van de mooiste appelrassen.
Wie kent de goudrenet niet. Deze appel is uitstekend te gebruiken voor
gebruik in de keuken. Om
Goudrenet
zomaar te eten vind ik dit
ras minder geschikt.
Een andere naam is
“schone van Boskoop”.
Boskoop, in Zuid Holland, is
bekend als gebied waar
fruitsoorten
worden
gekweekt en ontwikkeld,
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vandaar de naam. De goudrenet is een stevige grote appel met een droge
soms ruwe schil. Het klokhuis is navenant klein en bevat maar weinig
zaad. De appel, kan goed worden bewaard, tot midden maart. De smaak
is verfrissend zurig en voldoende zoet met een krachtig renetten-aroma.
De appel is brons-groenig met een rode blos. Terugkomend op de keuken.
De appel is uitermate geschikt in warme gerechten of in producten waarbij
de goudrenet verwarmd of gekookt wordt. Zo kennen we de appelstroop
of appel/perenstroop. Je herkent het zoetzure bijna als direct. Wie kent de
appelmoes niet? Liefst blijft de appel nog in stukjes herkenbaar en wordt
niet te fijn gemalen.
Tarte aux pommes
De
vlaaienbakkers
kennen zeker de tarte
aux pommes. Dat is
een vlaai met een
“deksel”. De appelmoes
wordt dan aangevuld
met stukjes abrikoos en
rozijnen. Natuurlijk zijn
de
appelflappen,
appelbeignets,
of
appeltaarten bekende
lekkernijen. Daarnaast
wordt de goudrenet ook
bij gerechten gebruikt, vanwege het zoetzure effect. Bloedworst met
appelschijfjes is een echt wintergerechtje. En tot besluit noem ik rode kool
met stukjes goudrenet. Het water loopt me zowat uit de mond.
Tot een volgende keer, hopelijk na weer een echte winter.
Graag geschreven, groe(n)ten,
Henk Urlings
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Bezoek aan de stroopfabriek door groep 7 van de
Triangelschool
De kinderen van groep 7 konden na de vakantie niet meer van de Kwallef
genieten. Gezien de zomerse omstandigheden viel er met de eigen
gezaaide en gepote groente geen eer te behalen. Als coördinator van de
kwallef heb ik daarom het volgende geregeld: een excursie en rondleiding
bij de Limburgse Stroopfabriek Canisius in
Schinnen. Tijdens de rondleiding werden door
de kinderen veel vragen gesteld.
Vragen zoals : Hoe komen jullie aan het fruit?
Waar komen de suikerbieten vandaan?
Hoeveel potten vullen jullie per dag? Hoeveel
soorten stroop bestaan? Al deze vragen
werden keurig beantwoord door de mevr.
Miranda van Canisius.
Tijdens de rondleiding, in de fabriek, hebben de kinderen het afvullen van
de potjes gezien. De potjes werden opgeslagen in de grote hal vanwaar
ze werden opgeladen in grote vrachtwagens. Tevens mochten we het
museum bezoeken. Hier konden we zien hoe de stroop in vroeger jaren
werd gemaakt.
Op het einde van de rondleiding
kregen de kinderen een flesje
stroop voor de pannenkoeken
mee naar huis. Gezien de reacties
een leuke en leerzame middag.
Coördinator Kwallef
Jo Frenken
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Shinrin-yoku
Inleiding
Als u bovenstaande titel leest zult u waarschijnlijk denken: ”Wat nu weer?”
Dat had ik ook toen ik deze term voor het eerst las. Shinrin- yoku, is een
Japans woord dat in het Nederlands bosbad betekent. Maar wat is
eigenlijk een bosbad? Gaan we dan in het bos in een teil met water zitten?
Nee het is zo simpel: gewoon lekker in de natuur verblijven, wandelen,
zitten of liggen. Bij shinrin-yoku adem je frisse lucht in en dompel je je
onder in de natuur door een boswandeling. De term shinrin-yoku ontstond
in Japan en werd in 1982 door het Bosagentschap van de Japanse
overheid erkend. Deze bosbaden werden bestudeerd door
wetenschappers, die er de weldaden voor lichaam en geest van hebben
aangetoond.
Natuur op recept
The Optimist van 13 november 2018 schreef het volgende.
Sinds kort kunnen Schotse artsen op de Shetland-eilanden aan hun
patiënten ‘natuur’ voorschrijven als therapie voor een aantal
gezondheidsproblemen. Buitenleven, wandelen en ‘in de natuur zijn’
hebben grote voordelen voor zowel de fysieke, als de mentale
gezondheid. Natuur kan depressies voorkomen of verminderen, stress
verlagen en het verbetert het cognitief functioneren. Dat vonden de
Schotse National Health Service (NHS) en de Royal Society of Birds
Scotland ook. Samen hebben ze het project Nature Prescriptions opgezet,
dat artsen in de gelegenheid stelt om de natuur als behandeling voor te
schrijven bij verschillende gezondheidsklachten. Op dit moment is natuurtherapie goedgekeurd voor depressie, angsten en een hoge bloeddruk.
Volgt Nederland?
Artsen in Schotland gaven al langer aan dat de natuur een goed alternatief
is voor reguliere medicijnen. Bovendien werkt een wandeling of activiteit
buiten niet alleen als men al ziek is, maar kan die er ook voor zorgen dat
we langer in goede gezondheid leven. Een advies om tijd in de natuur door
te brengen, kan een grote bijdrage leveren aan de gezondheid, maar is
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tevens van belang om mensen te inspireren naar buiten te gaan. Om dit
te doen, hebben de NHS en de Schotse Vogelvereniging een kalender
ontwikkeld met daarin suggesties voor verschillende wandelingen en
andere activiteiten in de natuur die tijdens die maand ondernomen kunnen
worden.
Hierin
staat bijvoorbeeld
wanneer
je
bijzondere vogels
in de omgeving
kunt aantreffen of
wat
de
beste
maand is om naar
schelpen te zoeken
aan de kust. We
hopen natuurlijk dat
dit project slaagt en dat het als voorbeeld dient voor Nederland en andere
landen. Kunnen het RIVM, de Gezondheidsraad en Natuurmonumenten
hier een voorbeeld aan nemen en een Nederlandse kalender ontwikkelen?
Relatie natuur en gezondheid
Op de website https://theoptimist.nl/ kan men zich abonneren op dagelijks
optimistisch nieuws. Verder zoekend op internet vind je inmiddels veel
informatie over de relatie tussen natuur en gezondheid. Mensen die
dichtbij groen wonen hebben meer kans op fysieke activiteit of sociale
omgang. De blootstelling aan diverse bacteriën in een natuurlijke
omgeving kan ook voordelen hebben voor het immuunsysteem en de kans
om ontstekingen te verminderen. Japans onderzoek wijst ook in de richting
van phytoncides–organische stoffen met antibacteriële eigenschappen die
door bomen worden afgegeven. We grijpen vaak naar medicatie als we
ons niet goed voelen, maar blootstelling aan gezonde omgevingen kan
ook ingezet worden als middel om ziekte te voorkomen en te behandelen.
Hopelijk kunnen de resultaten van onderzoek ook beleidsmakers en
stadsplanners aanzetten te investeren in de aanleg, het herstel en het
onderhoud van parken en groene zones, met name in stedelijke
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woongebieden en in buurten die er het meeste voordeel uit kunnen halen.
Wordt een dagelijkse wandeling in de stad vergeleken met een wandeling
in het bos dan blijkt dat een “bosbad” stress doet dalen. Verder blijkt uit
onderzoek dat een bosbad het immuunsysteem een boost geeft.
Wandelen in het bos is daarmee een erg goede vorm van preventieve
geneeskunde. Omdat bos of park altijd wel in de buurt zijn kan iedereen
aan shinrin-yoku doen. Neem tijd voor jezelf en maak een boswandeling,
in elk seizoen, zomer of winter. Regent het? Zolang het niet onweert heeft
wandelen in de regen ook z'n voordelen! Vooralsnog is de conclusie dat
iedereen (ziek of gezond) kan profiteren van de effecten van de natuur.
Onze gedachten die voortdurend in beweging zijn kunnen hier tot rust
komen door eenvoudigweg aandacht te hebben voor het groen. Door de
wind en de zon te voelen, de vogels te horen en de geuren op te snuiven.
De natuur helpt onze rusteloze geest te ontspannen. Wat een zaligheid!
Het is ook bewezen dat schoolkinderen die vanuit de klas uitkijken op
groen, beter presteren en zich beter kunnen concentreren. Patiënten in
een ziekenhuis die vanuit hun kamer groen kunnen zien kunnen
doorgaans drie dagen eerder naar huis. Wanneer je het bovenstaande
bekijkt, kun je misschien niet wachten om zo snel mogelijk je dosis bos te
gaan opsnuiven!
Tenslotte
Tot slot een eigen ervaring. Na een IVN-groencursus was er een
evaluatie-bijeenkomst en daarbij vertelde een deelnemer dat hij
overspannen thuis zat. Tijdens de cursus had hij naar de natuur leren
“kijken” en ervaren wat de natuur met hem deed. Als hij nu ging wandelen
was dat voor hem een zeer ontspannen bezigheid en het hielp hem om uit
zijn stressvolle situatie te komen. Onbewust of onbewust zullen IVN-ers
de heilzame werking van natuur wel ondervinden. Maar het zou geen
kwaad kunnen om tijdens onze excursies en wandelingen eens bewust
aandacht te besteden aan de gezondheidseffecten van de natuur.
Els Derks-van der Wiel
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Coöperatieve Waterputvereniging ‘Sint Petrus’ te
Schoonensteen
Inleiding
Op 31 juli 1909 wordt ten overstaan van notaris Frederic G.J. Hoefer,
standplaats te Beek, de acte opgemaakt tot het oprichten van ene
Coöperatieve Waterputvereniging. ‘St. Petrus’. Zij is gevestigd te
Schoonensteen, gemeente Ulestraten. Het doel bestaat in het verschaffen
van drinkwater aan haar leden. De vereniging wordt aangegaan voor een
periode van 29 jaren. Het benodigde kapitaal voor de oprichting van de
vereniging, de aankoop van het terrein, het stichten van de put en de pomp
en verder benodigde materialen, wordt verkregen door een bijdrage van
alle leden in verhouding tot het aantal hen (de leden) toebehorende
huizen.
De acte is opgemaakt op verzoek van de bewoners van het buurtschap
Moorveld, gelegen aan de Schonen Steynweg aan de Baan. De Baan was
destijds de rijksweg met twee rijstroken van Maastricht naar Sittard en is
de voorloper van de huidige, rond 1960 aangelegde autosnelweg. Aan de
Schonen Steynweg lagen drie woningen, Langs de Baan zeven woningen;
alles bij elkaar een klein buurtschap. De in de acte gebruikte
plaatsaanduiding ‘Schoonensteen’ is geput uit de Trachotkaart. Op die
kaart staat op de kaart de topografische duiding ‘Schoonen Stein’, een
grote kei waarmee, naar ik aanneem, de vroegere kruising van wegen
gemarkeerd zal zijn.
De oprichting van een waterputvereniging (in gewone termen: de
waterpomp) moet gezien worden in de het licht van de
leefomstandigheden op het platteland in het begin van de vorige eeuw.
Elektriciteit en waterleiding moeten nog tot ontwikkeling komen. Er zijn nog
geen geasfalteerde wegen en de vervoersmogelijkheden zijn beperkt tot
de hand- en hondskar. Paarden zijn nog erg schaars. De huisvesting in
vochtige en tochtige woningen was vaak ondermaats en het gemis van
schoon water was vanuit hygiënisch oogpunt een geweldig manco in de
toenmalige samenleving.
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De watervoorziening rond 1900
Begrijpelijk dat de burgers alle mogelijkheden benutten om aan schoon
water te komen voor de gezinshuishouding. Zo waren er in Geulle in de
19de eeuw op diverse plekken in het hellingbos kleine bassins uitgegraven
voor de opvang van bronwater. Bekende bronnen waar in vroegere tijden
zuiver water getapt kon worden, waren de ‘Klaosput’ (onder de
Bloemberg), ’t Pötsje’ in de Breuk (in het verlengde van het Bospad het
paadje naar beneden) en een derde bron in de helling van de Snijdersberg
in de scherpe bocht bij de spoorlijn (tegenover het vroegere café Keessie).
De eerste twee bronnen bestaan nog en zijn (via de bospaden) goed
bereikbaar, het derde brongebied nabij de spoorlijn is om
veiligheidsredenen door Pro Rail met draad afgezet. Maar de tocht met
de twee emmertjes naar het waterpunt was niet gemakkelijk en doorgaans
alleen bereikbaar voor diegenen die in de nabijheid van zo’n bron
woonden. En dan nog was het telkens en stevige wandeling met het juk
over de schouders waaraan bengelend de ‘twee bekende emmertjes
water’! In de tweede helft van de 19de eeuw heeft men geleerd waterputten
te graven, een omvangrijk en voor die tijd toch kostbaar karwei. In de reeks
“Oet vreuger jaore” van H. Lemmerling wordt de werkwijze bij de bouw
van waterputten uitvoerig beschreven. Voor Geulle Beneden was dat ‘een
makkie’ met bruikbaar drinkwater op een diepte van 8 meter. Maar op het
plateau van Moorveld en Hussenberg moest men tot 33 meter diepte
graven om op de watervoerende lagen te komen. In die periode zijn in
Geulle tal van waterputten aangelegd. Een opsomming: in de
Moorveldsberg op de plek waar in 1947 de kapel gebouwd is, aan de
Heerenstraat tegenover pand Cha Nostra en in Hussenberg op het terrein
waar nu zorgcentrum Ave Maria ligt en op de Snijdersberg waar de
uiterlijke installatie van de vroegere waterput nog zichtbaar aanwezig is.
Nog een waterput in Moorveld direct nabij de kruising Schonen
Steynweg/A2. Maar daarover aanstonds meer. Door de aanleg van die
waterputten werd zuiver drinkwater voor meer inwoners bereikbaar. Maar
wel nog met twee emmers aan het juk, sjouwend van de waterput naar de
woning.
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Coöperatieve Waterputvereniging “St. Petrus” in Moorveld
Begin 1900 moet men vanuit het buurtschap Moorveld met enige jaloezie
naar de andere gehuchten gekeken hebben waar men beschikte over een
gegraven diepe waterput. Al de hiervoor gemelde waterputten lagen op
het grondgebied van de gemeente Geulle tot aan de Heerenstraat. Alle
oostelijk van die weg gelegen woningen behoorden tot de gemeente
Ulestraten. Welk gemeentelijk grondgebied van toepassing was maakte
overigens niet veel uit. De gemeentelijke takenpakket was héél beperkt.
Van vuilnis ophalen had nog niemand gehoord en ook over algemene
nutsvoorzieningen zoals waterleiding of elektriciteitslevering bestond in de
samenleving nog geen enkele opvatting. Wilde je als burger een nieuwe
voorziening dan moest je zelf de handen uit de mouwen steken. Dat
gebeurde in het buurtschap “Aan de Baan” (dat we maar zo zullen
noemen). Er formeerde zich een bestuur en met hulp van notaris Hoefer
uit Beek werden de statuten opgesteld voor de waterputvereniging zoals
hiervoor vermeld. Daartoe hoorden:
-De heer Pieter Notten, landbouwer, wonende te Schoonensteen
-De heer Jacob Notten, landbouwer, wonende aldaar
-De heer Louis Bongers , landbouwer, wonende aldaar.
-De heer Martinus Martens, fabrieksarbeider, wonende aldaar.
-De heer Hubert Janssen, landbouwer, wonende aldaar.
-De heer Henri Hermans, grondeigenaar, wonende te Amby.
Hierna volgen enkele bijzonderheden uit de betreffende stichtingsakte:
Het doel van de vereniging bestaat in het verschaffen van drinkwater aan
haar leden. Om dat doel te bereiken verplichten de leden zich tot het in
werking stellen van een waterput, voorzien van een pomp. De vereniging
wordt aangegaan voor een tijd van 29 jaren. Daarna volgen allerlei
bepalingen van huishoudelijke aard om de vereniging (de waterpomp) te
doen draaien. Ook wordt de bijdrage der leden vermeld en de overgang
van het lidmaatschap bij overlijden/ontstentenis van een lid. Ook wordt er
in de stichtingsacte met boetes gedreigd. Een boete van fl. 5 volgt indien
water gehaald wordt door kinderen beneden de leeftijd van 12 jaren. Een
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boete van fl. 10 volgt bij elke overtreding door een der leden bij het halen
van water voor paarden of vee!
In het eerste bestuur worden benoemd Pieter Notten (voorzitter), Jacob
Notten (ondervoorzitter) en Louis Bongers (secretaris/penningmeester).
Toelichting op de acte
Pieter en Jacob Notten zijn broers en wonen aan de Sch. Steynweg 1. Het
pand is gebouwd in 1904 (gevelsteen) en ligt er nog. Pieter Notten is de
vader van Pierre, Sjeng en Lei Notten; zij hebben gewoond in drie naast
elkaar aan de Rijksweg gelegen woningen. Pierre Notten is de meest
bekende. Hij heeft met vrouw May vanaf 1952 een café geëxploiteerd. Bij
de aanleg van de autosnelweg in 1960 heeft Pierre een nieuw café
gebouwd aan de Heerenstraat (tegenover fruitbedrijf Cobben).
De andere persoon Notten is de vader van Kwab Notten, gehuwd met
Notermans. Uit deze echtverbintenis zijn geboren:
Jozef Notten, gehuwd met Marie Thijs (vader van ondergetekende).
Marie Notten, gehuwd met Zeegers. Zoon Jo woont momenteel in
het ouderlijk pand.
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De plaats van de waterpomp
De waterpomp is op de voorgaande foto niet zichtbaar. Naast de woning
van familie Notten is een hoge gevel zichtbaar. Dat is de gevel van een
schuur, toebehorend aan gezin Pierre Notten. Deze gevel sluit aan op het
huidige pand Zeegers. Voor de erfscheiding tussen de woningen Pierre
Notten en de huidige woning Zeegers lag de waterput. Bij de aanleg van
de autoweg A2 rond 1960 zijn de woningen van de 3 gebroeders Notten
afgebroken. Bij de reconstructie van de wegen is de waterput gespaard in
die zin dat de put afgedekt is door een dikke laag beton. Bij
werkzaamheden rond het wegkruis is die betonnen afsluiting even
zichtbaar geweest.
Tot slot
In het buurtschap Moorveld wist niemand dat daar begin negentiende
eeuw de nu beschreven waterpomp was aangelegd en gefunctioneerd
heeft ten dienste van de plaatselijke bewoners. Totdat midden zomer 2018
Fred Erkenbosch (lid van Heemkundevereniging Meerssen) mij opbelde
met de vraag of ik hem wat bijzonderheden wilde geven over de
waterpomp van St. Petrus. Daar moest ik in de geest van de conference
van Toon Hermans als hij informeert naar de naam van Jac Bemelmans
in dezelfde monotone klank op antwoorden: nooit van gehoord! Overigens
weer leuk te vermelden dat de waterpompvereniging statutair is ingehaald
door veranderingen in de loop der tijden. Want, vóórdat de coöperatie toe
was aan verlenging vanwege het verlopen van de eerste statutaire periode
van 29 jaren, was er water, aangelegd door de WML in Geulle en
Ulestraten rond 1928.
In voorgaand artikel wordt al een tipje van de sluier opgelicht. Fred
Erkenbosch is bezig om de oude waterputten in Ulestraten in kaart te
brengen. In het najaar 2019 zal hij daarmee gereed zijn. Volgens de
planning kunnen we in de Zomer-Haamsjeut een artikel van zijn hand
verwachten over waterputten. In het najaar zal dat gevolgd worden
door een themawandeling “Waterputten in Ulestraten”.
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Vogels en hun veren
Inleiding
Veren hebben iets magisch in zich. De meest opvallende eigenschap van
veren wordt beschreven in de uitdrukking: zo licht als een veertje, iets dat
bijna niks weegt. En de indianen associëren veren met lucht en adem.
Een veer is een dikke en langwerpige uit keratine opgebouwde structuur
die bestaat uit een schacht die sterk vertakt is en gevormd wordt in de huid
van vogels. De voorouders van vogels, die tot dinosauriërs behoorden,
droegen ook veren. Het verenkleed van vogels is het meest opvallende
kenmerk waardoor ze zich onderscheiden van andere dieren. Een vogel
beschikt over een behoorlijke aantal veren. De kleine vogels hebben er
zo'n 1500 tot 3000 en de zwaan heeft er rond 25.000. In gewicht is het
verenkleed zwaarder dan het skelet van de vogel, wel tot tweemaal toe.
Daarvoor zijn veel bouwstoffen nodig. De vogel sjouwt dat allemaal mee.
Het verenkleed moet dus wel bijzondere functies hebben.
De functie van het verenkleed
Het verenkleed dient in de eerst plaats voor de isolatie. De vogel heeft een
hoge lichaamstemperatuur; om die temperatuur te houden moet de vogel
zich beschermen tegen de koude of zelfs tegen de warmte. Tussen de
veren zit lucht en lucht isoleert. Bij strenge koude zet de vogel zijn veren
op. Dan komt er meer lucht tussen de veren, waardoor er een betere
isolatie optreedt. Bij erg warm weer brengt de vogel zijn veren ook wel
eens in de war, waardoor hij sneller warmte verliest. De veren geven de
vogel een vliegoppervlak. Zonder veren zou een vogel nooit kunnen
vliegen. In dit verband denken we aan de slagpennen, die het vliegen
mogelijk maken en de staartpennen, die van belang zijn bij het sturen.
Verder is het van belang een goed, glad verenkleed te hebben in verband
met de luchtweerstand. Ze geven het lichaam een gestroomlijnde vorm.
Het verenkleed zorgt ook voor camouflage. De kleur van het kleed is vaak
aangepast aan de omgeving, aan het seizoen ( winter, zomer). Vogels zijn
van boven donkerder dan van onderen. Zo doen het effect van hun
schaduw teniet. Vooral voor grondvogels is dat van belang.
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Tot slot komen we aan de
communicatieve functie van
het verenkleed. Voor de
baltstijd krijgen de mannetjes
een
prachtig
verenkleed.
Daarmee verhogen ze hun
kansen op een huwelijk. Dit is
het
tegengestelde
van
camouflage. Het gaat er nu net om dat ze gezien worden. Hun kleuren,
hun pluimen, hun kleurschakeringen zorgen daar wel voor. Een andere
communicatieve functie zie je bijvoorbeeld bij vogels die in grote zwermen
vliegen. Bepaalde vlekken zijn dan een signaal, waardoor de vliegende
vogels elkaar in de gaten kunnen houden.
Soorten veren
Er zijn drie soorten veren met ieder een eigen functie.
-Donsveren
Dit zijn de veren met een losse structuur. De baarden haken niet in elkaar.
Ze kunnen wel veel lucht vasthouden.
-Dekveren
Deze veren bedekken de donsveren en gedeeltelijk ook de penveren.
Ze beschermen tegen afkoeling, maar ook tegen water. Zij zorgen voor de
stroomlijn van het lichaam. Ze bepalen in grote mate de kleur en tekening
van de vogel.
-Slagpennen en staartpennen
Dit zijn de stevigste veren. Ze geven de vogel vlieg- en stuurvermogen.
Die stevigheid ontstaat door de typische bouw van de veer. De schacht is
hard maar buigzaam. Het onderste stuk noemen we de spoel. Men ziet er
nog vaak de resten van de huid aan zitten. Aan de schacht zit een buiten
en een binnenvlag. Het zijn zijtakken van de schacht (baarden), die op hun
beurt ook weer zijtakken hebben (baardjes). Die baardjes hebben
vlaghaakjes, waardoor ze in elkaar grijpen. Dat geeft extra stevigheid.
Daardoor vormt de vlag een geheel. Staartpennen geven lift en stabiliteit.
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De vogel gebruikt ze verder om te sturen en te remmen. Ook deze veren
zijn dus zeer belangrijk voor het vliegen.
Naast bovengenoemde veren bezitten sommige vogels ook
poederdonsveren. Dat zijn veren die doorlopend groeien. De uiteinden
"verpoederen". Dat poeder is waterbestendig en maakt de veren
waterafstotend. Ook dat is isolatie. De veren vallen vaak op door hun
kleuren. De kleur ontstaat op twee
manieren. Ten eerste doordat de
vogel via zijn voedsel stoffen binnen
krijgt, die rechtstreeks in de veren
worden afgezet. Dat noemen we
pigmentkleuren. Het gaat dan om
heldergeel oranje en rood. Dat geldt
echter niet voor alle kleuren. Door de
structuur van de veer wordt
bijvoorbeeld
blauw
licht
teruggekaatst en door de andere
kleuren geabsorbeerd. We spreken
dan van structuurkleuren. Opvallend
is dan ook de regenboogkleur, die je
bij een kievit ziet. De structuur van de
veer zorgt voor de breking van het
licht.
De verzorging van de veren
Het is niet overbodig om te stellen dat een vogel zijn verenkleed in goede
staat moet houden. Een goed verenkleed bepaalt zijn mogelijkheden om
aan voedsel te komen en om te ontsnappen aan zijn belagers. Ook het
energiegebruik wordt mede hierdoor bepaald. Vandaar dat de vogels
regelmatig tijd besteden aan het onderhoud. Het poetsen en krabben met
de poten en een bad nemen gebeurt regelmatig. De behoefte is soms zo
groot dat ze zelfs tijdens strenge vrieskou de verleiding niet kunnen
weerstaan een bad te nemen. Om de veren waterafstotend te maken
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vetten ze hun veren met poeder (zie boven). Als aparte vorm van
verenverzorging geldt het zonnebad en het stortbad als bestrijding van de
parasieten. We zien in de tuin regelmatig de kuiltjes, waarin de mussen
een stofbad hebben genomen. Een andere bijzondere vorm is het
"mieren". De vogels strijken mieren langs de veren of ze prikkelen de
mieren, die dan mierenzuur afscheiden. Dat mierenzuur heeft een
insecten-dodende werking. De zogenaamde veermijten worden dan
gedood. Ondanks deze verzorging kunnen de vogels niet voorkomen, dat
ook een verenkleed aan slijtage onderhevig is. Daarom wisselt de vogel
regelmatig van verenkleed. Dat gebeurt op gezette tijden: we noemen dat
de rui.
De rui
Behalve dat de vogel in de rui is voor een nieuw, gezond verenpak, is hij
ook in de rui voor een nieuw kleurrijk jasje ten behoeve van de
paarvorming. We beschreven dat al bij de communicatieve functie. Ook
het zomerkleed ruilen voor een winterkleed, als camouflagetruc, hoort

Deze kip is in de rui. Op de kop zijn nieuwe veerpennen te zien. Bron Wikipedia
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hierbij. Aangezien de rui heel wat lichaamseiwitten opslokt en de vogel
bovendien "gehandicapt" is, kun je je voorstellen dat de rui niet in elke
periode plaats kan vinden. Dus niet in de broedtijd, niet tijdens de trek en
ook niet tijdens de perioden van voedselschaarste, zoals de winter. In het
algemeen kunnen we zeggen, dat de rui tussen de broedperiode en de
trek plaats vindt. Trekvogels kunnen de rui hebben vlak voordat ze naar
ons land terugkomen. Tijdens de trek profiteren de vogels van hun nieuwe
verenkleed. Voor vogels die hier blijven hoeft de rui niet zo snel plaats te
vinden. Een aantal vogels heeft een tweede rui vóór de baltsperiode. Dan
krijgen ze een rijk geschakeerd verenkleed. Uiteraard zijn hier weer vele
uitzonderingen op. Een sperwer vrouwtje bijvoorbeeld ruit op het nest, Zij
krijgt immers het voedsel door het mannetje aangedragen. Het mannetje
ruit dan later. Dat valt dan net samen met een periode dat er veel pas
uitgevlogen vogels zijn, die een gemakkelijke prooi vormen. De ruitijd is
wisselend. Ze varieert van 35 dagen (zwartkop) tot enkele maanden. Niet
trekkende vogels doen er bijvoorbeeld 85 dagen over (goudvink). De
krombekstrandloper doet er maanden over. Dat gebeurt dan in het
winterkwartier in Afrika. Het wisselen van de veren gebeurt niet bij elke
vogel op dezelfde manier. Er zijn vogels, die paarsgewijs hun veren
wisselen. Daardoor kunnen ze nog steeds goed voor zichzelf zorgen. Met
name bij stootvogels is dat van belang. Eenden, ganzen, zwanen en futen
ruien in een keer. Ze moeten zich dan op beschutte plekken ophouden. Of
ze houden een ruitrek. Ze gaan naar rustige plaatsen, bijvoorbeeld langs
de westkust van Denemarken. Ook in ons land hebben we zo'n ruiplaats,
n.l. voor de kust van Gaasterland. Zo hebben de pinguïns een bijzonder
manier van ruien. Zij kunnen zich geen slecht verenkleed veroorloven. Dat
zou te veel warmte verlies geven. De nieuwe veren groeien tussen het
oude verenpak door. De oude veren vallen pas uit als het nieuwe verenpak
klaar is. De oude veren kamt hij met zijn snavel en poten uit.
Bert Merk, namens Werkgroep Vogels
(Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een oorspronkelijk artikel van de
hand van Jos Smeets. Zie: Zomer-Haamsjeut, 1987 jaargang 7, nr 2)
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Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com

ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
Zondag 30 december 2018: 39e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred
Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com T 06-8298 7793). Vertrek: 14.00
uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 2 januari 2019: Varia-avond: van zeldzame slak in Waterval
tot mensapen in Oeganda o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com
T 043-3643740). Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n
Huppel.
Woensdag 23 januari 2019: Algemene ledenvergadering. Aanvang:
19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 6 februari 2019: Ringen van kerkuilen, lezing door Arnold
Bakker o.l.v. Jan de Veen (jdeveen1985@gmail.com T 06-82971361).
Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 6 maart 2019: Amfibieën en reptielen, lezing door Els en
Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043 364 3740) Aanvang: 19:30
uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 3 april 2019: Bloeiend bermbeheer, lezing door Alice
Weltens o.l.v. Pascalle Satijn (pascalle.satijn@ziggo.nl T ) Aanvang:
19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 1 mei 2019: voorstel Wandeling Natuurpark Langen Akker
Berg en Meertensgroeve Vilt (geluid van vroedmeesterpad? o.l.v. Els en
Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) Vertrek
(carpoolen) om 19:00 uur achter kerk in Ulestraten, 19:30 uur
parkeerplaats bij begraafplaats Langen akker Berg.
Woensdag 5 juni 2019: Avondwandeling Ratelaar, o.l.v. door Fred
Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com T 06-8298 7793). Vertrek: 19:30
uur bij de Kwallef tegenover kasteel Vliek.
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad: André Ament
T 06-44189017 andreament47@gmail.com
Werkgroep Amfibieën en Reptielen: Wim Derks
T 043-3643740 wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Jeugd: Jan de Veen
T 06-82971361 jdeveen1958@gmail.com
Werkgroep Kwallef: Jo Frenken
T 043-3644975 jofrenken@home.nl
Werkgroep Vliekerbos: Fred Erkenbosch
T 06-82987793 frederkenbo@gmail.com
Werkgroep Planten: Sjo Meels
T 06-8501844 jmeels@home.nl
Werkgroep Publicaties: Leon Schoenmakers
T 043-3643619 lcagschoenmakers@gmail.com
Werkgroep Vogels: Bert Merk
T 043-3644339 hj_merk@hotmail.com
Werkgroep Wandelingen & Excursies: Wim Derks
T 043-3643740 wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Biesenberg en Werkgroep Zoogdieren: Wim Ghijsen
T 043-3644976 wim.ghijsen@gmail.com
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS
• Deelname aan IVN-activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.
• Deelname aan IVN-activiteiten geschiedt altijd voor eigen verant• woording en risico.
• Vertrektijden worden stipt gevolgd.
• Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
• (buiten)activiteit wilt verlaten.
• Denk aan aangepast schoeisel, kleding etc.
• Liever geen honden bij onze buitenactiviteiten.
• Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
• vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Meer activiteiten informatie
Wilt u meer informatie over een activiteit, kijk dan op onze internetsite
www.ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen, coördinatoren of bestuursleden.
U kunt zich ook opgeven bij André Ament (andreament47@gmail.com)
voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Enkele dagen voor de activiteit
ontvangt u dan een herinnering, met de meest recente informatie over de
geplande activiteit.
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