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Van de bestuurstafel
Wim Derks
Het afgelopen kwartaal is voor onze vereniging een heftige periode
geweest, met diepe dalen aan de ene kant, maar gelukkig ook met heel
veel positieve ervaringen. Zo hebben wij helaas afscheid moeten nemen
van Jos Smeets, een vooraanstaand, zeer gewaardeerd erelid van onze
vereniging. Hij was lid sinds de oprichting van IVN-Ulestraten. Elders in
deze Haamsjeut besteden wij meer aandacht aan zijn overlijden in een In
Memoriam.
Toen IVN-Ulestraten benaderd werd om de aanvraag voor een Koninklijke
onderscheiding voor Jo Frenken te ondersteunen, hebben wij dat van
harte gedaan. Jo is sinds 1982 lid, geen gewoon lid, maar een zeer actief
lid: tientallen jaren bestuurslid, o.a. (hulp)secretaris en verder coördinator
en later medewerker van de werkgroep Landschapsonderhoud. Hij is
bovendien Natuurouder en coördinator van de Kwallef en heeft daarom
veel contacten met de basisschool De Triangel. Voor zijn verdiensten voor
IVN en andere verenigingen kreeg Jo op 26 april jl. terecht namens de
koning een lintje opgespeld door de burgemeester.
Jo, bedankt voor de inzet voor IVN en proficiat met de onderscheiding.
Tijdens het mooie, maar te droge weer van de afgelopen maanden hebben
we onder leiding van onze gidsen kunnen genieten van de mooie en
bijzondere natuur in de omgeving zoals vroedmeesterpad (Vilt 1 mei),
ratelaar (Biesenberg 5 juni) en vuurvliegjes (Vliekerbos 19 juni).
De voorbereidingen voor het jubileum van volgende jaar zijn in volle gang.
Zie elders in deze Haamsjeut.
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In Memoriam Jos Smeets

Wij zijn erg geschrokken van het bericht dat Jos Smeets onverwachts is
overleden. De laatste maanden leek het er juist op dat hij de ziekte beter
onder controle had. Dat maakt het ook zo onwerkelijk.
Wij als IVN-ers zullen Jos altijd blijven herinneren als een betrokken lid van
de vereniging, die in diverse functies binnen de vereniging een belangrijke
rol heeft vervuld. Zijn kennis over de vogelwereld was ongeëvenaard en hij
heeft deze kennis met veel passie met ons gedeeld. Dat gebeurde o.a.
tijdens de vele excursies van de vogelwerkgroep, door het verzorgen van
lezingen en, niet in de laatste plaats, door het schrijven van talloze verhalen
over dit thema in ons afdelingsblad. Uit alles bleek zijn passie voor de
vogelwereld. Niet alleen was hij altijd degelijk voorbereid, maar hij kon als
geen ander over deze materie vertellen. Daarnaast is hij jarenlang
coördinator geweest van de werkgroep die het afdelingsblad verzorgde.
Ook toen zijn gezondheid het steeds meer liet afweten bleef hij actief voor
IVN en bezocht tot het laatst nog de IVN-avonden. Zijn erelidmaatschap van
de vereniging, dat hem in 2016 ten deel viel, had hij dan ook dik verdiend.
Daarnaast vervulde Jos nog een bijzondere rol binnen de vereniging. Hij
was een blijmoedig persoon, een gezelschapsmens, een mensenbinder, die
de boel op sleeptouw kon nemen. Hij heeft ons onvergetelijke IVN-avonden
bezorgd, soms tot laat in de nacht, met zijn onuitputtelijke hoeveelheid
moppen. En dat ondanks zijn ziektes, die hem in de loop van de tijd steeds
meer beperkingen oplegden. Zijn humor hield hem op de been en maakte
het leven voor hem en zijn naasten iets lichter.
In onze herinneringen neemt hij een ereplaats in.
Jos, we zullen je missen. Wij wensen Annelies en haar familie veel sterkte
toe met het verwerken van het verdriet.
IVN-Ulestraten
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Jan van Dingenen heeft voor Jos Smeets nog een tekening
gemaakt, waarin op een mooie manier de interesses van Jos
zijn samengebracht. Hieronder staat die tekening
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Dankwoord
Namens mijn familie wil ik iedereen bedanken, bestuur en
leden van IVN-Ulestraten, voor de mooie woorden, bloemen
en cadeaus die ik mocht ontvangen voor de Koninklijke
onderscheiding: Orde van Oranje Nassau,
Jo Frenken
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In 2020 bestaat IVN Ulestraten 40 jaar!
Volgend jaar is het 40 jaar geleden dat IVN Ulestraten werd opgericht.
Een mijlpaal in ons bestaan die we niet zomaar voorbij zullen laten gaan.
Afgelopen maanden is een werkgroep bezig geweest om de
voorbereiding van dit jubileum ter hand te nemen. De eerste plannen zijn
gemaakt, in de komende periode zullen we die verder gaan uitwerken.
Oudejaarswandeling: 29 december a.s.
Als eerste activiteit in ons jubileumjaar staan we uitgebreid stil bij de
Oudejaarswandeling, die dit jaar op 29 december voor de 40e keer
plaatsvindt. Het bijzondere hiervan is dat Fred Erkenbosch deze
wandeling altijd heeft gehouden en dat dus dit jaar voor de 40e keer
doet! Voor hem en voor IVN een mijlpaal van jewelste! Deze wandeling
heeft een trouwe schare aanhangers, die we dit jaar na afloop feestelijk
zullen ontvangen in de Wijngaardsberghof. Houd het overzicht met IVNactiviteiten later in dit jaar in de gaten voor verdere bijzonderheden.
Jubileumdag: zondag 14 juni 2020
Noteer deze datum al vast in uw agenda, want dan organiseren wij een
grote Jubileumdag in de grote schuur van het landgoed Vliek. We gaan
er een gezellige dag van maken vol met IVN activiteiten. We zullen er
later meer over vertellen, maar reken er maar op dat we de vereniging
flink in het zonnetje gaan zetten!
Lezingen Jubileumjaar: De biotoop van Ulestraten
Het gehele jaar 2020 zullen we lezingen houden, waarbij Ulestraten
centraal staat. Alle lezingen worden gehouden door mensen die in
Ulestraten wonen en het dorp en zijn omgeving goed kennen. Het zal
een gevarieerd palet worden over de natuur, cultuur, historie etc. van
ons mooie dorp. Later dit jaar zullen we het overzicht van deze lezingen
in D’n Haamsjeut publiceren.
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Oproep aan kunstzinnige IVN-leden
De grote Jubileumdag volgend jaar is wellicht een mooie gelegenheid
om uw kunstzinnige uitingen tentoon te stellen. Wij willen een deel van
de ruimte van de grote schuur van het landgoed Vliek hiervoor
reserveren. Een mooie gelegenheid om anderen te laten meegenieten
van datgene waar u in alle stilte mee bezig bent. En een mooie
gelegenheid ook om uw verbondenheid met de vereniging tot uiting te
brengen!
Mocht u op de Jubileumdag willen exposeren, neem dan even contact op
met het bestuurslid Leo Bielders, 043-3111167, bielders@planet.nl om
e.e.a. verder af te spreken.

De Jubileum werkgroep:
André Ament
Leo Bielders
Fred Erkenbosch
Pascalle Satijn
Henk Urlings
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Kwallef van Vliek: we zijn weer begonnen
Jo Frenken, Coördinator Kwallef van Vliek
De kinderen van groep 6 van de Triangelschool zijn weer begonnen. De
klas is verdeeld in drie groepen, zodat ieder kind aan zijn trekken komt.
Groepje 1 begon in april met het onkruid wieden en wroeten in de aarde.
Groepje 2 mocht de eerste koolsoorten bloemkool en koolrabi in de
grond planten.
De kwallef groep had het plan opgevat om een vlindertuin in te zaaien,
een idee van mevrouw Curfs. Paul Curfs was bereid om een stuk
weiland hiervoor ter beschikking te stellen en dit werd door Paul met een
cultivator bewerkt.
Voor de kinderen uit groepje 3 was er een aparte beleving. Zij mochten
hier het vlinderzaad (een- en tweejarige zaden) inzaaien. Alvorens met
zaaien te beginnen werd hier uitvoerig tekst en uitleg gegeven door
diverse kwallevers met name Fred, Henk en Peter.
Het bloemenzaad moest eerst vermengd worden met zand ca. 1 op 3.
De kinderen vonden dit fantastisch en deden alsof ze niets anders
gewend waren om te doen.
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Als alles in bloei staat kunnen we weer teug kijken op een mooi initiatief
van de kwallevers.
Het inzaaien is dan ook vastgelegd op foto’s van Fred Erkenbosch. Zij
geven een goed beeld van het tot stand komen van weer een mooi
stukje natuur.
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Coöperatieve Waterputvereniging
Schoonensteen (Deel 2)

‘Sint

Petrus’

te

Paul Notten
Inleiding
In aflevering 1 heb ik uitvoerig beschreven de oprichting van de
Coöperatieve Waterputvereniging St. Petrus per 31 juli 1909 aan de
Schoonensteen, een lokale benaming voor het gebied waar de Schonen
Steinweg te Moorveld aansluit op de vroegere Rijksweg (toen nog De
Baan genoemd). Vanuit Schoonensteen is in latere jaren de naam
Schonen Steynweg ontstaan.
De plaats van de waterpomp
Op de foto in het vorige aflevering is de precieze plek van de waterpomp
niet zichtbaar (net buiten bereik van de foto). Daarom een nieuwe foto met
daarop het wegkruis van de familie Hermens. Dit kruis heeft altijd aan de
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andere kant van de autoweg gestaan, op de rechter hoek bij het begin van
de Schaapsweg naar Ulestraten. Door de verbreding van het tracé van de
autoweg in 1960 moest het kruis verplaatst worden en het is toen terecht
gekomen aan de westkant van de rijksweg, bovenaan de Schonen
Steynweg, direct links van het pand Zeegers. Vóór het wegkruis een tuintje
met een lage muur als afscheiding naar de straat. Vanaf dat muurtje
richting straat ligt een halve meter onder de grond een zware betonnen
deksel waarmee de waterput afgedekt is.
De put is nog intact en is door de drie gezinnen Notten langs de Rijksweg
nog lange tijd gebruikt voor hun watervoorziening, ook na aanleg van de
waterleiding in de jaren 1928/1929. Het gebeurde vroeger vaker dat de
“uiteinden” van een bewoond gebied buiten schot bleven bij de aanleg
van algemene nutsvoorzieningen (stroom, waterleiding, telefoon). De
waterput in het buurtschap Aan de Baan heeft de aanleg van de
waterleiding geruime tijd overleefd maar niet helemaal. Midden jaren
veertig vorige eeuw wilde die waterput niet goed meer “trekken” (niet
voldoende water geven) zoals dat in lokaal vakjargon wordt uitgedrukt. Om
een goede waterput te krijgen moet in Moorveld gegraven worden tot in
de watervoerende kiezellagen die onder het löss/leempakket liggen.
Volgens de vakliteratuur over de ondergrond in Geulle/Boven moet je dan
tot een diepte van rond de 30 meter graven om verzekerd te zijn van
voldoende én kwalitatief goed drinkwater. Waterputten uit het begin van
de vorige eeuw die altijd voldoende water hebben gegeven liggen in
Moorveld onder de kapel (richting Klinkenberg), aan de Heerenstraat
(tegenover pand Cha Nostra) en de Welput (op de Snijdersberg). De onder
mijn ouderlijk huis, Schonen Steynweg 3, in 1921 gegraven waterput heeft
een diepte van 33 meter. Bij het “controleren” van die put lieten we als
kinderen van het huis af en toe een brandende krant in de diepte van de
put naar beneden dwarrelen. Het duurde vijftien tot twintig seconden
voordat die krant beneden was. Op het laatste moment voordat de krant
in het water doofde zag je dan het rimpelloze wateroppervlak in de diepte
van de put. Tot de minder succesvolle waterputten moeten we de in dit
artikel beschreven put St. Petrus rekenen. Zo ook het geval met de
waterput die in 1898 gegraven werd voor de Coöperatieve melkfabriek De
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Toekomst in Moorveld (in het weiland naast de boerderij van Joop
Schermerhorn, hoek Heerenstraat/Bospad. Toen in waterput St. Petrus de
wateropbrengst geleidelijk aan begon te minderen heeft de
waterleidingmaatschappij halverwege de Schonen Steynweg bij pand nr.
3 een kraan geplaatst waar de gedupeerde bewoners van Aan de Baan
water konden halen.
De aansluiting met kraan en al is daar nog steeds zichtbaar, half
verborgen tussen het hekwerk bij Huize De A. Wie wat bewaart kan
terugkijken in de geschiedenis!

Anders dan in Moorveld (graven tot een diepte van minimaal 30 meter)
kan het grondwater in Geulle/Beneden vrij gemakkelijk opgepompt
worden. Op een diepte van 7 á 8 meter bereikt men al goed en voldoende
grondwater, aldus verneem ik van plaatselijke exploitanten. Met de
installatie van een pomp zijn een à twee dagen gemoeid.
paulmanotten@gmail.com
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De onmisbare berk
Jan van Dingenen
Inleiding
De berk is misschien wel onze meest opvallende inheemse boom, door
zijn witte bast. Het is misschien ook wel de inheemse boom die zich het
gemakkelijkst verspreidt, want erg kieskeurig over de standplaats is de
boom niet. En het is de boom waar sommige mensen een vreselijke hekel
aan hebben omdat ze er hooikoorts van krijgen. Maar dat zijn dan ook de
enige mensen die zich druk maken over de berk. En terecht want de boom
kan blijkbaar goed voor zichzelf zorgen en behalve dat de berk zeer
decoratief is heb je er eigenlijk niets aan. Dat laatste was vroeger wel
anders.
Onze berken
Eerst wat over de boom vanuit de botanische hoek. De berken horen bij
de berkenfamilie, de Betulaceae, en alle berken hebben de Latijnse naam
Betula. Bij de berkenfamilie horen ook nog els (Alnus), de haagbeuk
(Carpinus) en volgens sommigen de hazelaar (Corylus) en hun familie
leden. In Nederland hebben we maar twee inheemse berken: de ruwe of
gewone berk (Betula Katjes van de berk in het voorjaar. De hangende katjes
pendula)
en
de met mannelijke bloemen en de staande met vrouwelijke
zachte berk (Betula
pubescens) en die
zijn soms al moeilijk
uit elkaar te houden.
Wereldwijd zijn er
aanzienlijk
meer,
maar hoeveel is niet
duidelijk. De Duitse
Wikipedia heeft het
over 35 tot 100
soorten, de Engelse

15

30 tot 60 en de Franse en Nederlandse laten er zich niet over uit. De
voornaamste reden is dat de berken gemakkelijk onderling kruisen en dat
de kruising dan weer nauwelijks te onderscheiden is van de ouders.
Berken groeien op het hele noordelijk halfrond en tot in de zeer koude
gebieden: de dwergberk is de enige inheemse ‘boom’ op bijvoorbeeld
Groenland. De dwergberk lijkt meer op een kruipende struik dan een boom
en wordt niet meer dan één meter hoog, maar het is de enige boom in die
omgeving. In de laatste ijstijd groeide de dwergberk ook in ons land en er
schijnen in Noord-Duitsland nog relicten te groeien in de moerassen.
Onze berken werken nauw
samen met schimmels in de
grond. Waarschijnlijk doen
bijna alle bomen dat, maar
van heel veel soorten weten
we het nog niet zeker. In
ieder geval werken de
berken
samen
met
misschien
wel
onze
populairste paddenstoel: de
vliegenzwam
(Amanita
Zaden van de berk: de nootjes met twee
muscaria). Het schijnt een
doorzichtige vleugeltjes en de driehoekige
echte symbiose te zijn, waar
schutblaadjes
dus beiden baat bij hebben.
Dit betekent overigens niet dat in het najaar bij iedere berk een
vliegenzwam staat, maar wel dat als je vliegenzwammen zoekt, je bij de
berken moet zijn.
Op het zand staan berken vaak op de hei. Daar hebben ze een helper
voor nodig: de berkenboleet (Leccinum scabrum). Struikheide werkt
namelijk samen met een schimmel waar de meeste Basidiomyceten niet
van houden, behalve de berkenboleet. In de plantenwereld is het
ondergronds al even hevig ‘oorlog’ als boven de grond. Maar ook de
berken hebben niet alleen maar vrienden onder de schimmels. De
heksenbezem, een dichte wirwar van takken en twijgjes, wordt
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veroorzaakt door een
schimmel, maar de berk
heeft er niet veel last
van. Bij de berkenzwam
(Piptoporus betulinus)
ligt dat anders. Deze
zwam groeit meestal op
de stam van een berk
die toch al niet in beste
conditie is en dat is dan
het einde van de berk. De berkenzwam: als die verschijnt gaat de berk dood
Gebruik van de berk
In de Noordelijke landen zijn de berken bijna heilige bomen. Op de eerste
plaats natuurlijk om dat er relatief weinig loofbomen groeien en hoe
noordelijker hoe minder. Maar daarnaast omdat de berk, zeker vroeger,
een uiterst nuttige boom was. De meeste toepassingen van de berk
hebben te maken met de bast. De kleur wijst er al op dat er iets bijzonders
mee is. In principe is de bouw van de berk niet veel anders dan die van
andere bomen en dat betekent dat de stam vooral bestaat uit dode cellen:
in de kern zitten lange dode cellen die voor het watertransport naar boven
zorgen en aan de buitenkant zitten dode cellen van de schors voor
bescherming tegen vraat en dergelijke. Tussen die twee zit een dunne
laag levende cellen die zowel naar binnen als naar buiten nieuwe cellen
vormt en zo zorgt voor de diktegroei van de boom. Bij bomen is de
buitenste laag, de bast, meestal verhout en hard; alleen bij sommige jonge
bomen is de bast nog enigszins flexibel. Bij de berk verhardt de bast
meestal niet helemaal, maar er kunnen wel harde stukken in zitten.
Misschien zijn dit oude verwondingen. De bast wordt niet alleen maar
dikker maar vernieuwt ook: regelmatig vallen er ‘vellen’ af. Er zit dus
duidelijk iets in berkenbast waar de meeste belagers niet van houden en
dat heet betuline. Het gebruik van de berk door de mens speelt voor een
groot deel rond deze bast met de betuline. Mogelijke de eerste toepassing
van de berk vonden onze voorouders al in het stenen tijdperk. Scherpe
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vuursteen is voor allerlei
dingen handig maar om er
een bijl van te maken moet
er een handvat aan. En op
een houten pijl een scherpe
stenen
punt
is
een
duidelijke verbetering. Maar
hoe maak je een steen vast
Berkenbast: bij een afgezaagde berkenstam heb
aan een stuk hout? Onze
ik een stukje bast los gemaakt
steentijd
voorouders
gebruikten hars die ze stookten uit de bast van de berk! Ötzi, de steentijdman die in een gletsjer in Oostenrijk is gevonden, had dit soort
gereedschap bij zich! Die hars maken is niet eenvoudig want je moet de
hars zonder zuurstof verhitten! We weten niet precies hoe ze dat deden,
maar het lukte ze wel. Misschien hadden ze toen al eerder ontdekt dat het
sap van de berk, vooral in het voorjaar, veel suiker bevat en dus zoet
smaakt én voedzaam is. Zelfs het blad van de berken schijnt eetbaar te
zijn voor mensen, zeer ongebruikelijk.
Later is men de berkenbast voor allerlei zaken gaan gebruiken. Het blijkt
dat de bast vrij eenvoudig van de stam te halen is: met een horizontale
snede en een verticale kun je een hoekje losmaken en dan kun je trek je
simpel een lapje los van ongeveer een halve centimeter dik. De
binnenkant is roodachtig en het geheel voelt wat leerachtig aan. Als je de
bast voorzichtig van de boom haalt zodat de laag levende cellen onder de
bast niet teveel beschadigt, gaat de boom zelfs niet dood! Maar je schijnt
maar één keer bast te kunnen oogsten. Dit is het systeem dat de Indianen
gebruikten om kano’s te bouwen. De berkenbast is waterdicht en dank de
olieachtige betuline goed bestendig tegen rot. De Indianen trokken lange
repen van de berken en naaiden die aan elkaar met jonge wortels van de
spar. De bast werd met de witte kant aan de binnenkant voor de kano
gebruikt en de naden werden gedicht met hars van de spar! De Indianen
gebruikten voor de kano’s de in Amerika inheemse papierberk. Die heeft
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een meer gave bast dan onze berken met minder ruwe zwarte stukken.
Wij kennen de papierberk alleen als boom in de siertuin.
Onze Europese voorouders zagen de bijzondere eigenschappen van de
bast ook, maar ze kwamen niet verder dan er dozen en schoenen van te
maken. Wel gebruikten ze de witte bast om er met een mes in te schrijven!
Waarschijnlijk werd dit al bij het begin van onze jaartelling gedaan in
Afghanistan, maar de meeste voorbeelden komen uit de Middeleeuwen in
Rusland en omgeving.

Tegenwoordig wordt de berk meestal met rust gelaten. De laatste, maar
zeer spectaculaire aanslag op de boom, was het bouwen van de grootste
vliegboot ter wereld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij
gebrek aan aluminium werd het H-4 Hercules transport vliegtuig door de
Amerikanen gebouwd van berkenhout! De H-4 had acht motoren en een
spanwijdte van bijna 100 m! Het vliegtuig heeft maar één korte proefvlucht
gemaakt omdat de oorlog afgelopen was.
Welke toepassing is er nog over: berken haarwater. In mijn jeugd had de
kapper het te koop tegen roos en haar uitval en het bestaat nog steeds!
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Landschap rond Waterval (Deel 17)
Bebouwing en aantal inwoners in de afgelopen eeuwen
Wim Derks en André Ament
Inleiding
Gebruik makend van gedetailleerde topografische kaarten, het eerste
kadaster en het bevolkingsregister wordt in dit deel aangegeven waar in
de afgelopen eeuwen de woningen met eventuele stallen en schuren
stonden in Waterval en hoeveel woningen en hoeveel inwoners er waren.
Het gaat hierbij, zoals gebruikelijk in deze reeks, niet alleen om Waterval
zelf maar ook om de Wijngaardsberg. Bij het begrip woningen betreft dat
niet alleen vrijstaande woningen, maar ook geschakelde woningen, twee
onder een kap en appartementen.
Huidige situatie
Er staan nu 24 woningen in Waterval. Daarvan liggen er 17 beneden in
het dal bij de verharde doorgaande weg. Op de Wijngaardsberg zijn 2
woningen. Aan de overkant van het dal, op de helling van de Lauwersberg
in de omgeving van
Ligging van de huidige woningen in Waterval
de manege bevinden
zich de overige vijf
woningen
(waaronder twee appartementen).
Het aantal inwoners
in Waterval op 1
januari 2019 bedroeg
in totaal 44. Het
aantal personen per
woning
komt
daarmee uit op 1,8.

20

Situatie rond 1830
Zo’n 200 jaar geleden lagen er 26 woningen in Waterval, dus twee meer
dan nu. Die woningen waren waarschijnlijk voor het overgrote deel
vakwerkhuizen met een beperkte levensduur. De huidige woningen zijn
daarom over het algemeen niet terug te voeren tot de woningen van toen.
Ze zijn drastisch verbouwd of afgebroken en voor een deel opnieuw
opgebouwd, soms op een locatie naast de afgebroken woning. Zo’n 200
jaar gelden lagen de
Ligging woningen in Waterval rond 1830
woningen vooral bij
de doorgaande weg
zoals nu, die toen
uiteraard nog niet
verhard was. Bij die
weg
lagen
17
woningen ongeveer
in hetzelfde gebied
als nu en 1 wat
westelijk,
richting
Humcoven, aan de
voet
van
de
Wijngaardsberg, in
het huidige weiland.
Zoals nu lagen er 2 woningen op de Wijngaardsberg. Aan de overkant van
het dal, op de helling van de Lauwersberg lag toen 1 woning (nu 5). Meer
naar het oosten, ten zuiden van de Raarslakweg, lagen toentertijd 3
woningen. Langs de Raarslakweg liggen momenteel geen woningen
meer. Op de rand van de Wijngaardsberg, in het zuidelijke deel van de
huidige wijngaard lagen ook 2 woningen. De spreiding van de huizen was
dus iets groter dan nu. Het aantal van 26 woningen was rond 1830 dus
net iets meer dan nu (24), maar het aantal inwoners was ongeveer drie
keer zo groot (mogelijk ongeveer 130), omdat het aantal personen per
woning toen veel groter was, namelijk ongeveer 5 (tegenover nu 1,8). Er
waren meer kinderen per gezin en de grootouders woonden er eventueel
ook nog.
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Ontwikkeling in de loop van de tijd
Ergens ruim voor 1500 is de permanente bewoning van Waterval
begonnen. In het dal was water bij de hand en vruchtbare landbouwgrond
lag dichtbij op het plateau. Een beschrijving van de watervoorziening
(putten en bronnen) voordat de waterleiding kwam, is gegeven door Fred
Erkenbosch in vorige Haamsjeut (voorjaar 2019).
Waar de eerste bebouwing lag is niet bekend. De hoeve op de
Wijngaardsberg gaat ver terug in de tijd en in het dal zullen de eerste
woningen mogelijk beneden in de haakse bocht van de weg hebben
gelegen. Daar lag in ieder geval een concentratie van woningen, zoals te
zien is op de oudste gedetailleerde kaart.
Tabel: Aantal woningen en inwoners van Waterval door de jaren heen

Jaar
1526
±1830
1930
2000
2010
2019

Aantal
woningen
10
26
13
25
24
24

Aantal inwoners Inwoners per
woning
±130
±70
±60
50
44

±5,0
±5,5
±2,5
2,1
1,8

Rond 1500 waren er 10 woningen in Waterval. Dit aantal woningen loopt
op naar een top van 26 rond 1830 met ongeveer 130 inwoners. In de
daarop volgende 100 jaar halveert het aantal woningen naar 13 in 1930
met ongeveer 70 inwoners. Er liggen dan 2 woningen op de
Wijngaardsberg en 11 bij de doorgaande weg in het dal. Van 1950 naar
2000 stijgt het aantal woningen van 13 naar 25, maar het aantal inwoners
blijft beneden de 70, omdat het aantal personen per woning daalt. Zoals
hiervoor al vermeld is het aantal woningen nu 24 en het aantal inwoners
44.
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Groei aantal woningen na 1950
De groei van 13 woningen in 1950 naar 25 in 2000 vond voor de helft
plaats door nieuwbouw en voor de andere helft door verbouw van stal of
schuur tot woning. Dit laatste leidde in 1992 tot de krantenkop: “Waterval:
de helft woont in een stal”. (Het betreft een artikel in de serie “Wonen in
een vlek”.)
De nieuwbouw van woningen vond enerzijds ten (noord)oosten van de
bestaande bewoning plaats (in volgorde: de huidige huisnummers 2a in
het dal en 1c, 1a en 1b (bij manege) op de helling van Lauwersberg) en
anderzijds tussen de bestaande bebouwing (7a en 13). De verbouw van
stal of schuur tot woning betreft de huisnummers 1b1, 1b2, 1b3, 9a, 10a
en 12a.
Tot slot
In Waterval is bewoning ontstaan omdat daar in de nabijheid middelen van
bestaan waren. In het volgende deel wordt aandacht besteed aan
bodemgebruik en beroepen van inwoners van Waterval.

Bronnen:
-Fred Erkenbosch, Wortels in Waterval. Graven in het verleden van een
gehucht (2014)
-Frank Hovens, In de armen van de Maas, Geul en Waterval, (2017)
-Theo Oberndorff, Maxime Niesten, MEERSSEN: Impressies uit het rijke
verleden van een jonge gemeente (1994)
-Kadastrale kaarten 1811-1832:
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/faq#kadastrale%20kaarten
-Huidige topografische kaart: http://www.topotijdreis.nl/
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Miene kwallef zomer 2019 (Aflevering 24)
Henk Urlings
Inleiding
Als ik dit schrijf is het voorjaar zowat achter der rug. Elk jaar is het voorjaar
anders. Terwijl de meeste mensen uitzien naar steeds warmer en droger
weer, ben ik heel blij met slechts af en toe een “mooie dag”. Ik geef erom
dat de natuur langzaam wakker wordt en daar hoort voldoende vocht en
ook kou bij. De ijsheiligen zijn van begin mei. En wat zegt de spreuk
“de meimaand koel en nat vult de schuur en ook het vat”. Dan ben ik maar
een rare, ik vind regen ook goed weer. Ik herinner me nog dat we trouwden
in mei 1979 en dat de seringen nog niet bloeiden. Tegenwoordig zijn deze
begin mei al uitgebloeid. De natuur voelt zich ook al opgejaagd? Ik geef
niet toe.
Deze keer heb ik helaas geen bezoek gebracht aan een kwallever in
Ulestraten. Dat komt omdat de kwallef welke ik op het oog had, er nog niet
klaar voor was. De zeer betrokken kwallever wil graag een nieuwe kans
een volgende keer. Dat brengt me op de vraag aan de lezers van mijn
verhalen. Graag wil ik getipt worden waar er nog kwalleven verstopt zijn.
Het is gewoon leuk om de trots van een kwallef eens te delen. Ik ben
benieuwd wat dit opbrengt?
Kunstmest
Deze keer wil ik een beroep doen op ieders gevoel voor het biologisch
leven. Kunstmest is een vijand voor de natuur. Lees maar:
“We hebben het over chemische meststoffen. Het lijkt in eerste opzicht
wat overdreven, maar kunstmest is net zo schadelijk als pesticiden. Er
vinden chemische reacties in de bodem plaats, waarbij zuren ontstaan met
een PH van minder dan 1,2 of basen met een PH van meer dan 11. Deze
zijn zeer giftig voor het levende wezen. De meststoffen zelf bestaan uit
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zouten, welke de celwanden van microben vernietigen. Voorts bevatten
ze veel waterstof, waardoor mineralen uit de bodem worden verdrongen.
Chemische meststoffen bestaan voornamelijk uit stikstof, fosfor en kalium.
Het stelselmatig gebruik van deze kunstmest brengt het bodemmilieu uit
balans, omdat de tientallen andere noodzakelijke voedingsstoffen
ontbreken. Veelal wordt in vloeibare bemesting ook rioolslib en zware
metalen aangetroffen. En de stikstof, fosfor en kalium worden deels
uitgespoeld en veroorzaken milieuproblemen in het oppervlaktewater.”
Deze tekst heb ik overgenomen uit het boek van Phil Nauta, Bodem in
balans.
Het gaat nog veel verder, maar ik vind het overduidelijk dat kunstmest echt
geen oplossing biedt en alleen maar belastend is voor het milieu. De
wetgeving richt zich nu nog wel op het gebruik van pesticiden, maar niet
op het gebruik van chemische meststoffen. Er komt gelukkig meer
weerstand.
Bij het biologisch tuinieren is het gebruik van kunstmest niet toegestaan.
Helder. Er zijn zeker genoeg alternatieven. Een composthoop helpt
enorm. Groenafval wordt in feite gerecycled. Dat is ook logistiek een fijne
oplossing. Je brengt eenvoudigweg heel veel terug in de grond wat je er
eerder uithaalde. Zo is het.
Courgette
Heeft de courgette al eens de aandacht gehad? Ik heb het niet nagezocht;
zeker is dat de courgette wel degelijk de moeite waard is.
Een courgette is de ongerijpte vrucht van de soort Cucurbita Pepo uit de
komkommerfamilie, die als groente wordt gegeten. Het Nederlandse
woord courgette komt uit het Frans. Het is een verkleinwoord van courge,
hetgeen merg betekent. Een courgette kan geel of groen zijn. De courgette
bevat veel vitamines en mineralen. Dit maakt een courgette recept erg
gezond. Zo bevat hij vitamines A, B1, B2, B6, B11, K en vooral C.
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Daarnaast bevat courgette een
breed arsenaal aan mineralen,
waaronder
natrium,
kalium,
calcium, fosfor, ijzer, magnesium
en zink. Per 100 gram bevat de
courgette slechts 4,5 gram
koolhydraten, 27 calorieën en 1,1
gram vezels. Best een gezonde
groente dus. Mensen, die last
hebben van astma ervaren de
ontstekingsremmende eigenschappen, waardoor de longen schoon en
open blijven. Ook helpt courgette de bloedsuikerspiegel te verlagen en de
insulinegevoeligheid te verhogen, waardoor de ontwikkeling van
suikerziekte type 2 vermindert.
Van nature zat er cucurbitacine in courgettes en komkommers. Telers
hebben de giftige stof de afgelopen eeuwen met kweekprogramma's
weten weg te krijgen. Bij het zelf groenten kweken, kan het toch opduiken.
Het advies is daarom om van zelf gekweekte courgettes eerst een rauw
stukje te eten. Als de groenten veel bitterder smaakt dan anders, dan kan
dit wijzen op cucurbitacine. Dit geldt overigens ook voor pompoenen.
De courgette wordt gewoonlijk gekookt of gebakken gegeten, maar kan
ook rauw worden gegeten. Ook kan de vrucht in blokjes gesneden als een
soort augurk ingelegd worden in azijn met kruiden. In Nederland wordt
vanaf 7 cm (50 gram) lengte geoogst. De kleine vruchten waar de bloem
nog aanzit, worden verhandeld als 'courgette fleur' en worden in Italië en
Griekenland als een delicatesse beschouwd. De bloem kan gefrituurd
worden.
Voor de buitenteelt kan in Nederland gezaaid worden in mei in potten die
onder glas opgekweekt worden en dan half juni buiten worden uitgeplant.
De plantafstand bedraagt 100 bij 100 cm. Ook kan in juni ter plaatse
gezaaid worden. Voor de herfstteelt wordt begin juli uitgeplant en in
september wordt er dan eventueel een tunnel overheen gezet. De eerste
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vruchten worden vanaf juli geoogst. Er wordt drie maal per week en in de
zomermaanden bijna dagelijks geoogst worden. Tot eind september, als
er geen nachtvorst optreedt, kan er buiten door-geoogst worden.
Het schoonmaken en snijden is eigenlijk altijd zo gebeurd. Schillen is niet
nodig; zonde van de voedingsstoffen en vooral van de smaak. Het
eventueel aanwezige merg verwijderen.
Courgette is een verrassend veelzijdige groente. Gezond, gemakkelijk en
smakelijk.
Lekker wokken met courgette
Je kunt er gevulde
courgette
van
maken, er soep van
trekken, het bakken
of wokken, grillen, in
de oven bereiden,
koken, stoven, en je
kunt het zelfs rauw
eten. Bovendien kun
je de courgettebloemen
frituren.
Heel fijn is de
courgettini, te gebruiken in plaats van spaghetti omdat het koolhydraatarm
is. Recepten zijn eenvoudig via google te vinden. Ik noem er slechts
enkele:
-Gevulde courgette met gehakt (ovengerecht).
-Courgettesoep met room en stukjes zalm.
-Ratatouille, vooral met champignons en tomaat.
-Courgettespaghetti met bolognesesaus
En nu op naar de zomer, tot een volgende keer, veel groe(n)ten!

Literatuur: Phil Nauta, Bodem in balans. Samenwerkende Uitgevers Vof
(2014)
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Van de Redactie
In de vorige Haamsjeut is een (lang) artikel van Fred Erkenbosch
gepubliceerd over Waterputten in Waterval. Vanwege het maken van een
mooie lay-out en het enigszins inkorten van de tekst zijn in het stuk enkele
zinnen weggelaten. Voor de lezers van de Haamsjeut, die in heemkundige
feiten geïnteresseerd zijn, willen we deze zinnen hieronder toch even
vermelden.
Op pagina 40, aan het eind van het stuk Overzicht waterputten zijn de
volgende zinnen weggelaten:
“De riolering in Waterval dateert van 1964, toen werd ook de weg
geasfalteerd. In dat jaar opent Sjo Jaspar zijn café “Boszicht”. Sluiting van
dit café gebeurde in 1978.”
Op pagina 43 is aan het eind van het stuk over Waterput 4 de zin
weggelaten:
“Sjeng Hoedemakers was de grootvader van de huidige directie van het
Loonbedrijf Hoedemakers aan de Klein Berghemmerweg 17.”
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Oude Fruitsoorten
“Relicten uit ons fruitverleden” is de titel van het boekje, dat namens het
Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) is uitgegeven. De schrijver is
ons IVN – lid Jean Slijpen
uit Ulestraten.
Het uiterste zuiden van
Limburg
geniet
van
oudsher bekendheid als
het gaat om de fruitteelt.
Tienduizenden
hoogstammige fruitbomen
sierden decennia lang het
landschap en zorgden voor
(extra)
inkomsten
en
werkgelegenheid voor de
lokale bevolking.
Het boekje geeft een inkijk in het rijke fruitverleden in het zuidelijk deel van
Limburg. waarbij vrijwel alle facetten rondom de teelt en verwerking van
het hoogstamfruit van weleer aan bod komen. Onder andere de Limburgse
streekrassen, de oogst, het vervoer, de veiling, bekende boomkwekers,
de verwerking van het fruit tot Limburgse fruitvlaai of stroop, het
Gronsvelder- en Eijsdener Klumpke, Mhaerder sjiétpruumkes, etc.
Het 123- pagina’s tellende boekje is een in beperkte oplage gedrukt en is
voor € 12,50 verkrijgbaar bij: Boerenbond, Sint Catharinastraat 4, 6235BE
Ulestraten.
Meer verkoopadressen en informatie over eventuele toezending per post
vind u op de website: www.pgl.nu
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Wat eten vogels?
Bert Merk, namens Werkgroep Vogels
Inleiding
Zo op het oog lijkt het of vogels niets anders doen dan eten. Ze besteden
er een groot gedeelte van de dag aan. Daarbij komt dat eten vaak een
gevaarlijke bezigheid is. De vogel is er vrij intens mee bezig en loopt het
risico naderende roofdieren te laat op te merken om vervolgens zelf als
eten in de maag te verdwijnen. Veel vogels nemen het voedsel mee naar
een rustiger plaats of slaan het voedsel op in de krop (een opslagzak),
waarna het pas later verteert.
Vogels en hun voedsel
Dat vogels veel tijd aan eten besteden, heeft ook te maken met de hoge
lichaamstemperatuur (41° C tot 43,5° C).die ze in stand moeten houden.
Gezien de nodige energie voor het vliegen, voedsel zoeken etc. neemt
dan ook een kleine vogel een derde van zijn gewicht aan voedsel op. Bij
een grotere vogel is dat ongeveer een zevende van zijn lichaamsgewicht.
Het is dan ook best begrijpelijk, dat vogels die hetzelfde voedsel zoeken,
rivalen zijn. Hun territoriumgedrag hangt hiermee samen. Gelukkig eten
niet alle vogels hetzelfde voedsel, zodat nogal wat soorten vredig naast
elkaar kunnen leven.
Neem bijvoorbeeld de Zanglijster en de Merel. We zien ze in elke tuin. Het
lijkt alsof ze hetzelfde voedsel eten. Dat is ook wel zo, maar ze doen dat
in opvallend verschillende verhoudingen. Ze eten allebei regenwormen,
slakjes, insecten bessen en vruchten. Echter de Zanglijster eet meer dan
75 % regenwormen, slakjes en insecten en de Merel eet meer dan 75%
bessen en vruchten. Vanwege die verhouding zijn ze veel minder
concurrenten, dan het wel lijkt. (zie figuur op volgende pagina).
Ook vogels hebben nogal wat vocht nodig. Veel vogels, zoals de
insecteneters en de roofvogels, krijgen voldoende vocht binnen met
voedsel dat ze eten. Ze drinken dan ook zelden of nooit.
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De voedselbronnen van de Zanglijster en de Merel

De meeste andere vogels drinken water, zoals een kip dat doet. De snavel
in het water steken, de kop optillen zodat het water in de keel loopt. Enkele
vogels (duiven, zandhoeders en vechtkwartels) kunnen het water
opzuigen. Sommige drinken dauw- of regendruppels. Ook drinken kan een
gevaarlijke bezigheid zijn, zeker als er weinig water is, zodat vogels in
grote getale op een plek komen drinken. De roofvogels weten dat ook snel
en kunnen zo hun slag slaan.
We zullen meer ingaan op de vraag: Wat eten vogels ?
Vogels kunnen worden ingedeeld naar hetgeen zij eten. We spreken dan
over achtereenvolgens van : Zaadeters, Vruchteneters, Insecteneters,
Viseters, Vleeseters (roofvogels) en Alleseters. En tot slot is er ook nog
een aantal gespecialiseerde eters. Over elke groep zullen we hieronder
iets vertellen.
Zaadeters
Vogels die zaden eten, kiezen niet het slechtste gedeelte van een plant.
Zaden zijn erg rijk aan diverse bestanddelen, die nodig zijn om gezond te
blijven. De vogel moet er wel speciaal voor uitgerust zijn. Allereerst om
aan zaden te komen, daarna om ze te kunnen verteren. De Kruisbek heeft
een aparte snavel om de zaden uit dennenkegels te kunnen halen. De
Appelvink, heeft een dikke snavel, waarmee hij kersenpitten kan kraken.
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Verschillende types van vogelsnavels

Men heeft aangetoond, dat een kracht van ongeveer 35 kg op zo´n pit
moet worden uitgeoefend om die pit stuk te krijgen. In zuidelijke streken
kraakt de Appelvink zelfs olijven. Daarvoor is een kracht van wel meer dan
50 kg nodig. Overigens, de vogel zelf weegt slechts zo´n 60 gram. Qua
bouw zijn ze er echter op voorbereid. Ze hebben krachtige spieren en de
kaken zijn tegen ontwrichting beschermd door een sterke
bindweefselband, die gedeeltelijk verbeend is.
De meeste zaadeters doen het wat minder spectaculair. Ze eten zaden
die wat kleiner zijn. We denken hierbij vooral aan de Gorzen, Vinken,
waarvan elke soort weer verzot is op bepaalde zaden. Een Sijs
bijvoorbeeld stelt zich tevreden met de kleine zaden van een berk en
zwarte els. Zaadeters hebben meestal een krop. Het voedsel wordt daarin
al voorbewerkt. Daarna gaat het voedsel naar een krachtige spiermaag,
samen met kleine steentjes of zandkorrels. Zo worden de zaden gemalen
en kan de vogel er de benodigde voedingsstoffen uithalen.
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Vruchteneters
Vruchteneters hebben vaak grotere snavels dan zaadeters. Zo kunnen ze
ook redelijk grote vruchten eten. Vruchteneters helpen de natuur een
handje. Men zou kunnen zeggen, dat een plant graag heeft, dat de
vruchten gegeten worden. De vogel eet de vrucht. Het vruchtvlees verteert
gemakkelijk, maar de zaden in die vrucht zijn wel opgewassen tegen de
sterke spijsverteringssappen en gaan onbeschadigd door het darmkanaal.
Samen met de uitwerpselen komen die zaden op een andere plek en
worden dan "gezaaid". Vruchten bevatten minder voedingsstoffen dan
zaden. Vandaar, dat vruchteneters veel moeten eten om voldoende
voeding te hebben.
Echte vruchteneters kennen we niet zo. Wel vogels die een gedeelte van
het jaar vruchten eten, zoals zangers, die voor de trek erg veel vruchten
eten of vogels, die naast wat dierlijk voedsel veel vruchten eten, namelijk
de lijsterachtigen o.a. Kramsvogel, Grote lijster en Zanglijster. Dit zijn
jaarvogels, doortrekkers en wintergast.
Insecteneters
Wat insecteneters eten is duidelijk. Het gaat om luizen, spinnen, vlinders,
bijen langpootmuggen en engerlingen etc. De echte insecteneters kunnen
verdeeld worden in twee groepen:
De vogels met korte, brede snavels. Deze vogels jagen op insecten.
Ze doen dat vaak in de lucht: Boeren-, Huis- en Gierzwaluwen.
De vogels met lange, spitse snavels. Zij eten vliegende insecten, die
ze bewerken (bijvoorbeeld een angel er uit slaan) alvorens ze op te
eten, zoals de Bijeneter.
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Het meest gespecialiseerd zijn wel de spechten, waaronder de Groene,
Zwarte en Grote Bonte specht. Ze maken gaten in de schors en in de stam
en halen er met de lange tong de insecten uit.

Schematische voorstelling van de tong van spechten

Zijn er te weinig insecten voor bepaalde vogels, dan is dat geen ramp.
Voordat er te weinig insecten zijn, zijn de vogels, waaronder Grasmus,
Braamsluiper en Spotvogel, al vertrokken naar het zuiden
Viseters
Sommige vogels zwemmen de vis na, duiken en grijpen hem van
achteren. Reigers besluipen de vis en slaan onverwachts toe. Visetende
roofvogels zoals Zwarte wouw, Zeearend en Visarend storten zich op de
vis en grijpen hem met hun klauwen. De IJsvogel duikt naar kleine visjes.
Roofvogels
De dagroofvogels Buizerd, Torenvalk, Sperwer en de uilen Steen-, Bos-,
Rans- en Kerkuil zijn speciaal toegerust om hun prooi te vangen en het
vlees te verwerken.
Het gaat om kleine vogels, die gevangen worden, om muizen, ratten,
kadavers etc. Om die prooien te bemachtigen beschikken ze over goede
zintuigen (zowel visueel als auditief), een goede vliegtechniek en krachtige
poten. Met de haaksnavel kunnen ze de prooi verscheuren om hapklare
brokken op te eten.
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Alleseters
Slechts weinig vogels zijn echte alleseters. Meestal vallen ze onder een
van bovenstaande groepen en vullen ze hun behoefte aan met ander
voedsel. Enkele vogels zijn wel van alle markten thuis. We noemen de
Spreeuw, Huismus, Kokmeeuw en Zwarte Kraai. Ze eten het hele jaar
door verschillend voedsel. Wat ze kunnen bemachtigen is goed. Wormen,
larven, rupsen, kadavers, vruchten, zaden, etensresten etc. De Spreeuw
heeft zich heel goed kunnen handhaven. Hij wroet in de grond, eet
vruchten, stroopt de bewoonde buurten af. Met zijn snavel heeft hij dan
ook nog eens het voordeel dat hij niet gedoemd is tot een bepaald soort
voedsel.
Gespecialiseerde eters
Deze vogels zijn helemaal afhankelijk van een heel specifieke
voedselbron en deze soorten verdwijnen dan ook als die voedselbron
verdwijnt. We zoeken deze vogels meer in vreemde streken en komen dan
terecht bij o.a. nectareters zoals Kolibrie en Suikerdiefje.
Tot slot
Dat vogels uitgerust zijn met een diversiteit aan snavels is niet meer zo
verwonderlijk. Om een voedselaanbod niet langs de neus te laten gaan
kunnen ze met hun snavels knippen, wrikken, scheppen, scheuren,
kraken, hakken, boren, spietsen, zeven, klemmen etc. etc.
Het zijn de resultaten van een lange evolutie.

(Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een oorspronkelijk artikel van de
hand van Jos Smeets).
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Dolende eksters
Paul Notten
Inleiding
Voorjaar, de tijd dat de eksters een hoge boom zoeken. Liefst eentje met
in de top een wat gevorkte structuur zodat het nest binnen die takken
verankerd kan worden. Een nest met een diepe kom waar boven nog een
dun takken-dakje gevlochten wordt als bescherming tegen de regen. Nest
klaar? Het broeden kan beginnen. Vanaf de broedplek heeft vrouwtje
ekster een prachtig uitzicht, niet gehinderd door de dakconstructie boven
het nest.
Dat was in de goede oude tijd toen er nog weilanden waren met grote
appel- en perenbomen. Maar die zijn er niet meer. Gerooid in de tijd van
de ruilverkaveling, de jaren zestig van de vorige eeuw. Gelukkig weet de
huidige generatie eksters niets meer van het vroegere gemak waarmee
een nest gebouwd kon worden. Dit jaar heb ik thuis de bouwactiviteiten
van een koppel eksters van nabij kunnen volgen. De eerste keuze is
gevallen op een Chamaecyparus met een
heel stevige naaldenstructuur. Binnen de
dennentakken rond de stam is het
welhaast donker. Ik heb de eksters ruim
een week lang verwoed naar het nest-inaanbouw zien vliegen, steeds met takjes
en twijgen in de snavel. Onvermoeibaar.
Maar opeens was de liefde voor de
nestplek, zo’n zestig meter achter onze
woning, voorbij. Eén geluk voor de
eksters: in een bomentuin heb je natuurlijk
heel wat meer mogelijkheden. Nu kozen
de ekster voor een cypres op een halve
meter van ons huis, een mooi,
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kegelvormig exemplaar met een lengte van om en nabij de 8 meter. Qua
naaldenstructuur wat minder compact dan de vorige paalwoning. Maar
met een ander nadeel. Een cypres is opgebouwd uit een groot aantal iele,
pal naar het firmament gerichte dunne twijgen die als een waaier met de
wind mee bewegen. Andermaal een druk vliegverkeer van bouwmateriaal
aanleverende eksters. Een missie die niet altijd slaagt. Op enig moment
ligt het tuinpad naast de cypres bezaaid met takjes die de eindbestemming
niet gehaald hebben. De tweede nestbouw verloopt voorspoedig maar ook
nu komt een kink in de kabel. Wat is het geval? De dunne twijgen van de
cypres zijn niet berekend op het gewicht van het uitdijende eksternest. De
twijgen buigen geleidelijk aan naar buiten. Het nest maakt zwaar slagzij.
Andermaal alarmfase 1 voor het eksterkoppel. Bouwlocatie 2 wordt
verlaten en nu wordt gekozen voor een stevige es in het bos, een Fraxinus
Exelsior van een kleine honderd jaar. Dat kan niet meer fout gaan! De
bouw van het derde nest gebeurt buiten ons gezichtsveld maar het
geschetter van de eksters in en rond onze tuin maakt duidelijk: ook de
derde nestbouw wordt met enthousiasme aangepakt. Tot op een vroege
ochtend als we in het bos enkele schoten horen, duidelijk gericht op het
bouwlustige eksterkoppel. De eksters hebben de aanval overleefd maar
zijn duidelijk van slag. Plotseling
hebben zij (even) geen doel meer in
hun leven. Zij vliegen enkele dagen
wat doelloos rond in alle richtingen
met de snaveltjes toe. Er worden geen
bouwmaterialen meer verzameld. En
met het vorderen van de dagen zijn de
eksters geleidelijk aan verdwenen.
Misschien verhuisd naar een gebied
met oude appelbomen! Als dat
tenminste nog te vinden is.

paulmanotten@gmail.com
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Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulestraten@gmail.com

ACTIVITEITEN
(Activiteiten duren ongeveer 2 uur)

Woensdag 4 september 2019: Varia-avond o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Maandag 16 september 2019: 75 jaar bevrijding Ulestraten, lezing door
Pierre de Rooy namens Buurtnetwerk en o.a. ook IVN-Ulestraten.
Aanvang: 19:30 uur in de grote zaal van gemeenschapshuis D’n Huppel.
Zondag 22 september 2019: Sterwandeling IVN-regio naar Meerssen
Woensdag 2 oktober 2019: Waterputten van Ulestraten, een stukje
geologie en een stukje cultuur, lezing door Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com T 06-8298 7793). Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 6 november 2019: Invasieve exoten o.l.v. Els en Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 4 december 2019: Grondwater onder het plateau van
Schimmert? We drinken het nog steeds, lezing- en discussieavond door
Frans Vaessen WML o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 0433643740). Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zondag
29
december
2019:
40e
Oudejaarswandeling,
jubileumwandeling als opstap naar het jubileumjaar 2020 o.l.v. Fred
Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com T 06-8298 7793). Vertrek: 14.00
uur parkeerplaats Wijngaardsberghof (Wijngaardsberg 1)
Woensdag 8 januari 2020: Varia-avond o.l.v. Wim Derks
Woensdag 15 januari 2020: Algemene ledenvergadering. Aanvang:
19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
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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: 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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