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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Opnieuw was het een zeer warme droge zomer. De klimaatverandering
ondervinden we zelf aan den lijve. In de natuur treden ook veranderingen
op als gevolg van de klimaatverandering en andere invloeden van het
handelen van mensen. Blijft er voldoende biodiversiteit bestaan? De tijd
zal het leren.
Bij de varia-avond op de eerste woensdag van september werden veel
natuurbelevingen en wetenswaardigheden uitgewisseld. Riekie en Paul
Notten kwamen met waarnemingen van larven onder de bast van een
gevelde boom in een soort nesten. Voor iedereen was dit nieuw en
niemand wist waarvan deze larven waren. Misschien dat Paul in de
volgende Haamsjeut met de oplossing komt. Ik heb achteraf op internet
gezocht en heb hem het advies gegeven om eens te kijken naar
“poppenwieg van boktor”. Zeer bijzonder.
De man van Marie-José Steijns, vele jaren actief als jeugdleidster bij IVNUlestraten, is na een zeer kort ziekbed overleden. We wensen Marie-José
en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van
dit verlies.
Dit jaar viert IVN-Meerssen het zestigjarig bestaan. Proficiat. Wij zijn met
een afvaardiging naar de receptie geweest.
Wim Derks
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Miene Kwallef herfst 2019 (Aflevering 25)
Henk Urlings
Inleiding
De zomer is voorbij, of … Het is onderhand september en de warmte is uit
de lucht. De dagen zijn al flink korter. De aardappelen (uit de kwallef) zijn
geoogst. De pruimen zijn af en de tomaten doen nog hun best. Mijn idee
is dat deze zomer, hoewel vaak warm, toch ook af en toe regen gaf. We
moeten het ermee doen. In deze aflevering breng ik een bezoek bij de
familie Goossens en vertel ik over tomaten. Ook heb ik het erover dat kalk
nodig moet worden uitgestrooid, anders heeft bemesten geen effect.
Calcium
Uit het boek “Bodem in Balans” van Phil Nauta heb ik geleerd over de
belangrijkste voedingsstoffen voor planten. We zijn hier onvoldoende van
bewust en kiezen te vaak voor snelle oplossingen voor korte termijn als
compost en helaas ook kunstmest. De mineralen calcium en fosfor zorgen
voor een optimaal milieu dat nodig is voor een florerend bodemleven.
Calcium is het meest belangrijke mineraal. Calcium helpt plantencellen
onderling te communiceren (beweging tussen celmembranen). Het regelt
de beschikbaarheid van voedingsstoffen en heeft invloed op de activiteit
van microben. Calcium laat wortels en haarwortels uitbundig groeien.
Bemesting helpt niet als er onvoldoende calcium aanwezig is. De
aanwezigheid van calcium wordt gemeten met de Reams-test en wordt
uitgedrukt in een calcium-magnesiumverhouding (10:1) of in kg calcium
per hectare (minimum 1500 kg) of bij een basenverzadigingstest 60 tot 75
%. Bij te weinig calcium groeit grassig onkruid weelderig of wordt fruit snel
beurs. Te veel calcium echter zal er voor zorgen dat de bodem het vocht
niet kan vasthouden. Om het evenwicht te herstellen wordt vooral
calciumcarbonaat gebruikt. Het wordt gemaakt van gemalen zeeschelpen
en bevat meestal 30 % calcium en 4 % magnesium. Geadviseerd wordt
om enkele jaren achter elkaar 5 tot 10 kg per 100 m2 te gebruiken. Dat is
beter dan 20 tot 25 kg eenmalig. Voor onderhoud is 5 tot 10 kg voldoende.

5

Dolomietkalk werd veel toegepast, maar vanwege de verkeerde
verhouding (calcium:magnesium=2:1) is dit minder gewenst. Gips (niet het
bouwmateriaal) in de verhouding 22 % calcium en 17 % zwavel helpt om
meer zuurstof in de anaerobe bodem te krijgen en is zelfs bruikbaar als er
al voldoende calcium aanwezig is. De voorkeur gaat uit naar gips. Het is
verkrijgbaar in korrelvorm en wordt bij voorkeur in de winter aangebracht.
Bij de Boerenbond is korrelkalk van het merk Fertigreen te koop (25 kg
voor € 9). Het is een magnesiumhoudende kalkmeststof. Het zorgt voor
een betere bodemstructuur en een ideale PH-waarde van de bodem. Het
bevordert een goede bladgroei en een gezonde groene kleur. Ook wordt
een betere opname van de voedingsstoffen (waaronder stikstof, fosfor en
kalium) gestimuleerd. Voorgesteld wordt 10 tot 15 kg per 100 m2 uit te
strooien.
Op bezoek bij….
Als je bij Lieke en Bèr Goossens achterom het goedje oploopt heb je
meteen een blik op hun omvangrijke groentetuin. Deze is direct nadat ze
hun woning hadden betrokken aangelegd door schoonvader Notermans.
Hij bleef deze onderhouden tot hij het vanwege de leeftijd niet meer kon.
Notermans had al de groentetuinen van zijn kinderen en ook zijn eigen
kwallef in beheer en liet niet toe dat een ander hierin werkte. En moeder
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Notermans gaf gevraagd en ongevraagd haar adviezen. Zij kwam van
Amby en was van een groentetelersfamilie, zodoende. Zo kwam het dat
Bèr zich pas na zijn pensioen voor het eerst met zijn kwallef ging
bezighouden. Hij moest het als het ware nog leren. Een gelukkig toeval
was dat Jef Willems destijds zijn kwallef achter het oude gemeentehuis
moest opgeven en door Bèr en Lieke werd uitgenodigd om bij hun een
lapje grond te bewerken. Het was een goed idee. Bèr heeft van Jef het
nodige geleerd. Er zijn nog tastbare herinneringen. Samen hebben ze de
serre gebouwd, waar momenteel de tomaten en paprika’s worden geteeld.
En heel apart: Jef had een speciaal soort sperziebonen. Bèr teelt deze
nog steeds en zorgt telkens voor voldoende zaad voor het volgende jaar.
In de kwallef is in deze tijd van het jaar ruim plek voor prei, boontjes in
meerdere soorten, sla, spruitjes, en ook bloemen. Hij teelt een speciaal
soort stokbonen, de monstransbonen. Ze worden echter niet gegeten,
doch vanwege de afbeelding van de monstrans, gebruikt om er
rozenkransen van te maken. Wat mij opviel was dat er nog onlangs erwten
zijn gezaaid. Ze staan er goed bij. Waarom niet, verse erwten in het najaar.
Ik ga dat volgend jaar ook proberen. We hebben nog wat ideeën
uitgewisseld, bij een kop koffie, kijkend naar hun kwallef. Prachtig als je
vanuit de keuken zo op de kwallef uitkijkt.
De tomaat
Natuurlijk weten we alles van tomaten? Toch wil ik enkele zaken
bespreken. De tomaat is niet van gisteren. Als je een tomaat eet, kauw je
op duizenden jaren geschiedenis. Alle tomaten hebben hun oorsprong in
het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Nu zijn er wereldwijd honderden
soorten: kleine, grote, reuzen, ronde, langwerpige, gele, rode, groene,
gladde en geribbelde. Rond 1550 namen Spaanse ontdekkingsreizigers
tomatenzaad mee naar Europa. Snel na de introductie van de tomaat in
Europa wordt hij ook in Nederland gekweekt. Niet om te eten maar voor
de sier. Nederlanders dachten dat tomaten giftig waren. De tomaat is
eigenlijk een vrucht, die valt onder de nachtschadefamilie. Er zijn
klimtomaten, trostomaten, vleestomaten en struiktomaten. En juist die
laatste doen het heel goed in een pot. Bemesten is erg belangrijk. Kalium
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zorgt ervoor dat de tomaten goed sappig zijn. Tomaten houden van veel
zon, maar juist wat minder van regen. Tomaten zijn erg veelzijdig. Zowel
rauw als gekookt smaken ze goed en je kunt ze aan tal van salades,
sausjes en soepen toevoegen. Ze zijn ook ontzettend gezond. Regelmatig
tomaat eten draagt bij aan een gezond hart en vaatstelsel. Tomaten zijn
namelijk rijk aan kalium; een mineraal dat een bloeddrukverlagende
werking heeft. Daarnaast bevatten tomaten ook nog eens verschillende
antioxidanten, eveneens bloeddrukverlagend. Tomaten hebben de rode
kleur te danken aan lycopeen. Lycopeen helpt tegen stress en verlaagt
het LDL-cholesterol. Het beschermt de huid tegen zonnebrand. Voorts is
het gezond voor de ogen en houdt het de botten sterk. Bovendien bevatten
tomaten bètacaroteen, dat wordt omgezet in vitamine A. De veel
aanwezige vitamine helpt je lichaam te beschermen tegen allerlei
virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Daarnaast helpt het ook bij
het opruimen van afvalstoffen in je lichaam. Het eten van tomaten
bevordert de stoelgang. Dit komt doordat tomaten veel vocht en vezels
bevatten.
Vanaf maart tot en met mei kun je tomaten voorzaaien in een zaaibakje.
Bij 20 graden ontkiemen de zaden na ongeveer tien dagen. Eventueel
verpotten. In mei of juni mogen de tomaten naar buiten in de volle grond.
Zet ze op een zonnige standplaats ten minste 50 cm uit elkaar. Wanneer
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de plant groter wordt start je met het opbinden van de plant. Je kunt
hiervoor bamboestokken of speciale tomatenstokken gebruiken. Zo
voorkom je dat de stelen kans krijgen om te knakken door het gewicht van
de tomaten of een zomerse stortbui. Zorg voor een zonnige standplaats
en warme, goed bemeste, waterdoorlatende grond. Geef altijd water
onderaan de plant. Zo heeft je tomaat minder kans op schimmelziekten.
Het blad mag niet nat worden. Geef liever 1x in de week heel veel water
in plaats van elke dag een klein beetje. Zo ontwikkelt je tomatenplant
langere, diepere wortels en daarmee een sterker wortelsysteem.
Klimtomaten en stamvormige tomatenplanten dien je verder iedere week
te ‘dieven’. Dieven is het verwijderen van de nieuwe stengels in de
okselscheuten van de plant. Door deze stengels tussen de oksels van de
plant te verwijderen, krijg je sterkere planten met sterke stam en lekkere
vruchten. Hoewel tomaten zelf (in samenwerking met insecten) voor de
bestuiving zorgen, kun je vanaf het moment dat er gele bloemen
tevoorschijn komen helpen bij de bevruchting door de planten zo nu en
dan zachtjes te schudden.
Bovenstaande informatie komt uit allerlei bronnen. Uit eigen ervaring voeg
ik hierna nog enkele tips bij. Tomatenplanten worden niet graag nat. Zet
ze liefst in de volle grond onder een afdakje. Tomaten zijn net als
aardappelen lid van de nachtschadefamilie en ontwikkelen bij vocht en
broei fytoftora, een schimmel die het blad doet afsterven. Water geven in
een grote ingegraven bloempot, midden tussen 4 planten. Hierdoor gaat
de plant een gezond wortelstelsel vormen. Bij het opbinden maak ik een
slingertje in het touw (als het ware een acht), waardoor de stam stabieler
tegen de rietstok is bevestigd. De afgescheurde dieven gaan niet op de
composthoop (dat doen we ook niet met aardappelloof).
En nog even over recepten. Tomaten kun je op alle mogelijke manieren
consumeren. Het is een gemakkelijke vrucht, die altijd in de keuken of op
tafel thuis hoort. Recepten kan iedereen vinden, maar nog belangrijker is
dat men creatief moet durven zijn. Met tomaten lukt het immers altijd.
Tot een volgende keer, vriendelijke groe(n)ten!
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Snoepplanten
Jan van Dingenen
Inleiding
Snoepplant is natuurlijk geen officieel Nederlands woord. Ik bedoel er de
planten mee die wij gebruiken als snoep en dan niet in de zin dat wij
snoepen van de vruchten of de zaden eten, maar onderdelen van de plant
zelf. En dan ook nog omdat het lekker is tussendoor, dus geen sla of
aardappels, maar snoepgoed. In Nederland hebben er niet veel, tenminste
ik kon er niet veel bedenken. Dus de meeste planten die ik hier beschrijf
komen uit het buitenland.
Suiker
Snoep begint met zoet. Tot halverwege de Middeleeuwen was in Europa
zoet bijna hetzelfde als honing. Maar voor zover ik weet maakten ze met
honing nooit iets wat wij snoep zouden noemen. Daarvoor moesten ze
wachten op suiker. De eerste suiker
Suikerriet
kwam van suikerriet (Saccharum
officinarum) en de teelt van suikerriet is
waarschijnlijk afkomstig van NieuwGuinea. Suikerriet is een tropische
grassoort die tot drie meter hoog wordt.
De Papoea’s hebben onafhankelijk van
Chinezen, Europeanen, Bantoes en
Indianen zo’n 8000 jaar voor Christus
landbouw ontwikkeld! En zo’n 1000
jaar later liepen ze (letterlijk) op
stokken suikerriet te kauwen: het
eerste snoepgoed is dus uitgevonden
door de Papoea’s! De teelt werd
uiteraard overgenomen in Zuid-Azië en
China en in India ontdekte men een
paar honderd jaar voor Christus hoe je
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uit suikerriet kristallijne suiker kunt maken. Kristalsuiker is goed houdbaar
en veel gemakkelijker te transporteren dan het riet. Via Arabische
handelaren maakten de Oude Grieken en Romeinen kennis met deze
suiker, maar die was duur en zeldzaam en werd dus tot medicijn verheven.
De Arabieren gingen zelf ook suikerriet verbouwen in de landen rond de
Middellandse Zee en daar leerden de kruisvaarders suiker kennen als “de
honing zonder bijen”. Toen de verhoudingen met de Islamitische
Arabieren te veel verslechterden, begonnen de Europeanen zelf suikerriet
te verbouwen op Cyprus, Sicilië en de zuidelijke kustgebieden. Aan het
einde van de Middeleeuwen nam Columbus al op zijn tweede reis naar
Amerika suikerriet mee en eeuwenlang lagen de belangrijkste
suikerrietplantages in Zuid-Amerika en in het Caraïbische gebied. Maar
wel met slaven. In de tijd van Napoleon blokkeerden de Engelsen de
handel op de door Frankrijk veroverde landen. Napoleon liet toen de
suikerwinning uit suikerbieten, die een aantal jaren eerder in Pruisen was
ontdekt, verder ontwikkelen. Dit was de eerste eigen bron van suiker voor
gebieden buiten tropen en subtropen. Suiker is de belangrijkste stof in
bijna alle snoepgoed. Maar niemand ziet suikerklontjes als snoep. Er moet
altijd nog iets bij voor de kleur, de smaak of de vorm.
Wintergreen
Wintergreen (letterlijk wintergroen) is de Amerikaanse naam voor
Gaultheria soorten. In ons land worden deze struikjes meestal bergthee
genoemd, want in Nederland
Bessen van Wintergreen
hebben we ook twee inheemse
soorten wintergroen
(Pyrola),
zeldzaam maar te vinden aan de
kust en in Zuid-Limburg. De
Amerikaanse
bergthee
wordt
tegenwoordig ook hier verkocht;
vooral rond kerst zie je die kleine
struikjes in potten met veel helder
rode bessen. Ik heb al zeker vijf
jaar twee planten in de tuin en ze
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doen het uitstekend. Ze bloeien, krijgen bessen en ze vermeerderen zelfs.
Dus niet weggooien als je ze tijdens de kerstdagen binnen hebt gehad.
Men eet de bessen van bergthee niet, ofschoon ze niet giftig schijnen te
zijn, maar als de vogels ze al nauwelijks eten zullen ze wel niet erg lekker
zijn! De blaadjes worden wel gebruikt voor geneeskrachtige thee: de
bergthee. Maar nu het snoepgoed. Uit de blaadjes kan een olie worden
gewonnen die ook geneeskrachtig wordt genoemd. Die olie wordt ook
gebruikt voor een Amerikaans snoepje dat Lifesaver heet omdat het
ringvormig is en op een reddingsboei zou lijken. Het snoepje bestaat
hoofdzakelijk uit harde suiker net als bij een zuurtje, de olie geeft alleen
wat smaak. Maar dan komt de verrassing: als je er op bijt in het donker zie
je lichtverschijnselen! Het zijn geen vonken, je kunt er niets mee
aansteken, het is een
Bloeiwijze van Wintergreen
blauwig licht. Dit
verschijnsel is al heel
lang bekend. Rond
1620 meldde de
Engelse
geleerde
Francis Bacon al dat
het algemeen bekend
was dat bij het breken
van harde suiker
lichtverschijnselen
konden optreden. Dit
is niet vreemd want in
die tijd werd suiker gekocht als een zogenaamd suikerbrood: een
kegelvormig blok waar stukken af gehakt moesten worden. Het
lichtverschijnsel heet triboluminescentie en de geleerden zijn er nog niet
achter hoe je dit precies moet verklaren. En het volgende probleem is er
ook al: met wat olie van Gaultheria door de suiker krijg je meer of betere
lichtjes! In ons land zijn de Lifesavers niet te koop voor zover ik weet. Maar
je kunt wel knettersnoepjes kopen. Daar zit niets van Gaultheria in: er zit
koolzuur in net als in priklimonade en die komt er uit als de suiker oplost
in de mond.
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Moeraskaasjeskruid
Waarschijnlijk heeft ook de doorgewinterde plantenliefhebber nooit van
moeraskaasjeskruid gehoord. Geen schande, het is geen officiële
Nederlandse naam maar de letterlijke vertaling van het Engelse marsh
mallow. Dat zegt misschien ook nog niet zo veel, maar als je het aan elkaar
schrijft als ‘marshmallow’ staat er plotseling de Engelse naam van wat wij
‘spekjes’ noemen! En de Engels plant marsh mallow kennen we hier als
heemst: Althaea officinalis. Heemst is inheems in Nederland maar werd
vroeger ook gekweekt als medicinale plant en tegenwoordig vanwege de
schitterende bloemen.
Heemst of kaasjeskruid met prachtige bloemen
Let trouwens ook eens
op de zaden: allemaal
even groot en perfect
gerangschikt
als
kaaspuntjes in een ring.
Vandaar
de
Nederlandse
naam
kaasjeskruid voor deze
familie. Officieel staat
heemst op de Rode
Lijst.
Hoe maak je van heemst spekjes? Op internet vind je inderdaad recepten
voor het zelf maken van marshmallows maar ik heb lang moeten zoeken
voordat ik er een had waar iets van de heemst plant in ging! De andere
gebruikten alleen maar suiker, glucose en suikersiroop en dergelijke en
soms kleurstof of vanille. Mijn tanden gingen al pijn doen bij het idee. Bij
‘echte’ spekjes gebruik je de gedroogde, gemalen wortel of het uitgeperste
sap van heemst als smaakmaker en natuurlijk gaat daar suiker in een of
andere vorm bij. Het speciale van spekjes is dat met gelatine of eiwit een
soort schuim wordt gemaakt dat stabiel blijft als het afkoelt. Ik weet niet of
je het proeft of er wel of niet echte heemst in zit.
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Zoethout
Wim Sonneveld zong dat hij in zijn jeugd zoethout kocht voor één cent. Hij
zei er niet bij dat kinderen daar toen op gingen kauwen tot de zoete smaak
vrij kwam. Zoethout is de wortelstok van Glycyrrhiza glabra, een
vlinderbloemige plant die o.a. rond de Middellandse Zee groeit. In de
wortelstok zit geen suiker maar een andere stof met een sterk zoete
smaak. De kinderen zijn tegenwoordig waarschijnlijk niet meer blij met een
stokje zoethout, maar zoethout is ook de smaakmaker van drop en drop
is nog wel populair, tenminste in Nederland. In het buitenland vindt men
drop meestal maar raar spul. De extracten van zoethout gaan in kleine
hoeveelheden nog in andere voedingsmiddelen o.a. in sommige
biersoorten. En tabak wordt er mee op smaak gebracht. Na de oorlog
introduceerden de Amerikaanse soldaten hier sigaretten met een zachtere
smaak. Die bleken een extract van zoethout te bevatten en die tabak werd
‘Amerikaans’ genoemd. De oude smaak heette daarna ‘Virginia’ en is nu
praktisch verdwenen.
Pepermunt
De plant pepermunt is een onvruchtbare kruising van de watermunt
(Mentha aquatica) met aarmunt (M. spicata) en het extract van deze plant
wordt gebruikt in het snoepje pepermunt. De kruising schijnt spontaan
ontstaan te zijn in de 17e
Watermunt
eeuw in Engeland en
vermeerdert wel vegetatief
door uitlopers, maar dus
niet via zaad. Alle munt
soorten hebben de typische
muntgeur (menthol) maar
wel allemaal een net even
andere geur en ook
chemisch
allemaal
verschillend. Blijkbaar heeft
pepermunt het lekkerste luchtje voor snoepgoed want de het snoepje
pepermunt is pas na het vinden van die kruising bedacht. En tegenwoordig

14

zit het ook in tandpasta, kauwgum, luchtverfrissers en dergelijke voor de
frisse geur. Watermunt is een veel voorkomende plant in ons land met
leuke bloemetjes en een lekker luchtje. De genoemde aarmunt heet ook
wel groene munt en komt uit het Middellandse Zeegebied. Hier is het een
keukenkruid waarvan de blaadjes worden gebruikt: de munt in de keuken.
Aarmunt

Een variant met krullige blaadjes heet kruizemunt wat waarschijnlijk een
verkeerde vertaling is van het Duitse Krause Minze: kroesmunt. Maar er
worden ook nog verschillende andere kruisingen van muntsoorten als
munt in de keuken gebruikt. En moeder natuur wil ook nog wel eens een
kruising van verschillende muntsoorten testen, hetgeen problemen kan
opleveren bij het determineren.
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Ons 40-jarig Jubileum in 2020
Leo Bielders
De oprichtingsvergadering van onze IVN-afdeling Ulestraten vond plaats
op 14 maart 1980, bijna 40 jaar geleden dus. Een mijlpaal die we natuurlijk
niet zo maar voorbij zullen laten gaan. De jubileumcommissie is al een
tijdje bezig om inhoud aan dit jubileum te geven. De belangrijkste
activiteiten kunnen we alvast noemen.
Oudejaarswandeling: zondag 29 december a.s.
Een wel heel bijzondere wandeling deze keer, omdat deze wandeling voor
de 40e keer door Fred Erkenbosch wordt gehouden! Een moment om
beslist bij stil te staan!
We gaan er dit jaar een feestelijke wandeling van maken, niet al te lang,
zodat ook degenen die wat minder goed ter been zijn hem kunnen
meemaken. We beginnen en eindigen dit jaar niet in ons verenigingslokaal
in D’n Huppel, maar in de Wijngaardsberghof, waar we wat meer ruimte
hebben voor een feestelijke nazit.
Vertrek: 14.00 uur parkeerplaats Wijngaardsberghof (Wijngaardsberg 1).
Jubileumdag: zondag 14 juni 2020
Onze jubileumdag wordt gehouden in de grote schuur van het landgoed
Vliek, waarin genoeg ruimte is om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze dag
zullen de verschillende IVN-werkgroepen zich presenteren, vinden
begeleide wandelingen plaats door de tuin en de Kwallef van Vliek en naar
de bloeiende ratelaar op de Biesenberg.
Op de zolder van de grote schuur richten we een tentoonstelling in met
werk van kunstzinnige IVN-leden. Een aantal leden hebben zich hiervoor
al aangemeld. Voor degenen die ook mee willen doen, zie de oproep
hieronder.
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Lezingencyclus 2020: De biotoop van Ulestraten
In de lezingen van 2020 staat ons dorp en zijn mooie omgeving centraal.
Het wordt een gevarieerd palet over de natuur, de cultuur en de historie
van Ulestraten. De inleiders komen allen uit Ulestraten en zullen hun beste
beentje voorzetten om er een interessant geheel van te maken! In de
volgende Haamsjeut zullen we het overzicht van deze lezingen publiceren.
Jubileumeditie D’n Haamsjeut
Er wordt een eenmalige speciale editie van D’n Haamsjeut gemaakt: het
voorjaarsnummer van 2020 zal geheel in kleur worden uitgegeven! De
redactie is druk bezig om dit feestelijk nummer voor te bereiden. Er wordt
uiteraard stil gestaan bij de afgelopen 40 IVN-jaren met daarnaast een
aantal bijzondere artikelen over Ulestraten.
Oproep aan kunstzinnige IVN-leden
Als u anderen een keer wilt laten zien waar u op uw eigen kunstzinnige en
creatieve manier mee bezig bent, dan kunt u zich voor de expositie in de
grote schuur van de Vliek op onze Jubileumdag 14 juni 2020 opgeven bij
ons bestuurslid Leo Bielders, 043-3111167 of bielders@planet.nl (bij
voorkeur overdag).
De jubileum werkgroep:
André Ament
Leo Bielders
Fred Erkenbosch
Pascalle Satijn
Henk Urlings
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Landschap rond Waterval (Deel 18)
Middelen van bestaan rond 1830
Wim Derks en André Ament
Inleiding
Al meer dan 500 jaar wonen er mensen in Waterval. Er was water en grond
aanwezig die geschikt waren voor landbouw. Geleidelijk is het aantal
woningen gestegen naar 26 rond 1830. In het algemeen zal men zelf een
moestuin hebben gehad en eventueel ook enkele kippen en mogelijk
eveneens een varken en een koe. Voor eten was men dus voor een groot
deel zelfvoorzienend, maar voor de aanschaf van andere zaken had men
een bron van inkomsten nodig. Welke bronnen van inkomsten had men in
Waterval rond 1830?
Hoofdberoep
In de gegevens van het eerste kadaster (1811-1832) staat onder andere
het (hoofd)beroep van de woning- en grondeigenaar. In een aantal
gevallen zal men ook een nevenberoep gehad hebben, eventueel voor
een deel van het jaar, bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid werk
op het land. In bijgevoegde tabel worden de aantallen per beroep
genoemd en de nummers van de huizen waar ze woonden op basis van
de kaart uit deel 17 betreffende de aanwezige woningen rond 1830
Beroepen van hoofdbewoner van 26 huizen in Waterval kort na 1800
Beroep
Dagloner
Landbouwer
Timmerman
Landmeter
Strodekker
Kleermaker
Schaapherder

Aantal
11
10
1
1
1
1
1

Nummer woonhuis (zie kaart deel 17)
7, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26
1,2,3,4,6,8,13,15,18,20
14
21
5
9
23
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Uit bijgevoegde tabel blijkt dat het meest voorkomende beroep dagloner
was (11 van de 26). Volgens Wikipedia is een dagloner een arbeider die
per dag werd betaald en die met name in de land- en tuinbouw werkte. De
dagloner had geen vaste betrekking en verdiende daardoor niet als er
geen werk voorhanden was. Toch was hij met zijn gezin vaak afhankelijk
van één boerderij, waarbij hij op loopafstand woonde. Van een enkele
dagloner in Waterval is ook een tweede beroep bekend zoals
schoenmaker. De 11 dagloners zullen over het algemeen gewerkt hebben
bij de 10 landbouwers in Waterval (inclusief Wijngaardsberg). Maar ook
Raar is dichtbij, waar diverse grote boerderijen lagen, die personeel nodig
hadden om het bedrijf te runnen. De landbouwers hadden niet allemaal
een voldoende groot bedrijf om van te leven. Ook bij landbouwers kwamen
in Waterval nevenberoepen voor zoals (dienst)knecht.
Naast dagloners en landbouwers woonden rond 1830 nog 5 andere
mensen in Waterval met ieder een ander beroep: timmerman, landmeter
(nevenberoep landbouwer), strodekker, kleermaker en schaapherder.
Van de genoemde 7 beroepen is het beroep landbouwer het langste
blijven bestaan in Waterval. Hoewel inmiddels ver boven de
pensioengerechte leeftijd wonen er nu nog drie personen die “landbouwer”
genoemd zouden kunnen worden omdat ze agrarische grond in gebruik
hebben. Dat zijn Louis Horsmans en Wim Horsmans op de
Wijngaardsberg, waar ook al rond 1830 landbouwers woonden (nummers
1 en 2 op de kaart van rond 1830), en Hay/Harie Willems in de bocht
beneden in Waterval (huidige huisnummer 11; op de kaart van rond 1830
aangeduid met nummers 17 en 18, waar toen ook al een kleine boerderij
was). Tot 15 jaar geleden was er nog een vierde landbouwbedrijf in
Waterval, daar waar nu B&B Hoeve Waterval is (huidige huisnummer 14;
op de kaart van rond 1830 aangeduid met nummers 20, waar toen ook al
een boerderij was). Het is meer dan 50 jaar geleden dat er meer dan vier
landbouwers woonden in Waterval.
Bodemgebruik
Naast woningen met een huisperceel voor moestuin en boomgaard was
de bodem in Waterval grotendeels in gebruik door landbouwers. Op de
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eerste topografische kaart (de Tranchotkaart uit begin 1800) zijn de
gronden rond Waterval aangeduid met een T (Terres labourables) dus
akkerland. De aanduiding voor weiland komt niet voor. De boeren in
Waterval waren dus gericht op akkerbouw en niet op veeteelt. De steile
hellingen waren echter niet geschikt voor akkerbouw. Nadere informatie
over het toenmalig gebruik van de bodem is te ontlenen aan het eerste
kadaster van begin 1800. Daarin wordt het grondgebruik van de percelen
vermeld. Zo worden de steile hellingen van de Lauwersberg (oostelijk van
de huidige harde weg door Waterval en noordelijk van de Raarslakweg)
aangeduid als gemeentelijke schaapsweide. Ook de zuid(oost)lijke helling
van de Wijngaardsberg was gemeentelijke (schaaps)weide. Gronden met
beperkte agrarische waarde waren tot begin vorige eeuw vaak
beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik. Denk daarbij bijvoorbeeld
ook aan het Gemeentebroek, het natte Geuldal, in Meerssen. In zijn
algemeenheid geldt dat steile hellingen, waar nu bos is, tot in de loop van
de vorige eeuw gebruikt werden voor begrazing en bijvoorbeeld ook voor
hakhout. De hellingen waren toen veel opener dan het bos van nu. De
kadasterkaarten bevestigen ook de gerichtheid op akkerbouw. Zelfs de
percelen op de oostelijke hellingen van de Wijngaardsberg, waar nu
wijngaarden en weilanden zijn, staan voor een groot deel ook aangegeven
als bouwland. De boomgaarden bij de woningen werden waarschijnlijk wel
begraasd door vee. De producten van de veeteelt (melk, kaas, wol en
vlees) waren waarschijnlijk vrijwel geheel voor eigen gebruik.
Verkaveling
De eerste kadasterkaarten laten het verkavelingspatroon zien zoals dat in
de voorgaande eeuwen is ontstaan. Westelijk van de huidige harde weg
door Waterval staan de meeste huizen met huispercelen, vaak smal de
helling op voor tuin en boomgaard. De steile hellingen bestaan uit grote
percelen die minder intensief werden gebruikt voor gemeenschappelijke
begrazing. Op het plateau zijn er opmerkelijk verschillende
verkavelingspatronen tussen de Lauwersberg en de Wijngaardsberg. De
Lauwersberg, met zijn kleine kavels, was kennelijk in het bezit van diverse
families van Waterval. In de loop van de tijd zijn die kavels vaak bij
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erfenissen verdeeld onder de kinderen en zie je op de kadasterkaart een
aantal smalle stroken van dezelfde grootte naast elkaar. Het zuidelijk deel
van het plateau van de Wijngaardsberg, met zijn grote kavels, was
kennelijk in het bezit van de grote (pacht)hoeve de Wijngaardsberghof. Er
is geen versnippering opgetreden bij erfenissen.

Verkavelingspatroon rondom Waterval omstreeks 1800

Tot in de loop van de vorige eeuw was er sprake van kleinschalige
landbouw met veel percelen. Met name in het midden van de vorige eeuw
is het aantal landbouwers gaan afnemen. De kleine kavels met
verschillende eigenaren werden door de resterende landbouwers gepacht
en er ontstonden in het landschap bij het bodemgebruik steeds grotere
percelen.

Bronnen: zie bronnen bij deel 17
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Kannibalisme onder Vogels
Bert Merk, namens Werkgroep Vogels
Inleiding
Het vorige artikel in deze reeks over vogels ging over het voedsel. Dit
artikel kunnen we zien als een vervolg hierop. In het vorige artikel ging het
ook over het voedsel van roofvogels. Daarin werd ook gesproken over de
roofvogels. Hun menu is samengesteld uit vogels (zowel kleinere als
grotere soorten), zoogdieren (waaronder muizen), vissen, reptielen,
amfibieën, slakken en wormen. In dit artikel gaan we het hebben over
welke roofvogels jagen op welke prooivogels en vooral hoe die laatste
weten te voorkomen dat ze gepakt worden.
Soorten stootvogels
Allereerst zullen we ingaan op de vraag: Wie eet wie? Laten we eerst
beginnen met de vogels, die niet onder de groep roofvogels, nu ook vaak
stootvogels genoemd, vallen. Zelfs ondanks het feit dat ze geduchte
rovers zijn. We denken hierbij aan vogels, zoals de Vlaamse Gaai, Ekster,
Zwarte Kraai, en de Kokmeeuw en in mindere mate Roek en Kauw. Zij
laten de broedsels niet met rust, roven de eieren of de jonge vogels.
Daarnaast willen ze ook nog wel eens, maar niet zo vaak, een kleine vogel
(zo groot als een mus) of een middel grote vogel zoals een Merel pakken
en ook nog vaak dode vogels (aaseters).
Dan is er de groep Uilen, die ook nog wel
eens een vogeltje lusten. Met name de
Bosuil en in mindere mate de Ransuil en
Steenuil, eten vogels meestal de kleinere
zangvogels
en in
enkele gevallen
middelgrote vogels en soms grotere vogels
zoals een Duif. Tot slot komen we bij de grote
groep van stootvogels, zoals Buizerds,
Valken,
Haviken,
Sperwers
en
Kiekendieven. Deze vogels hebben ook
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vogels op hun menu staan. Voor de Buizerd is het slechts een klein
percentage van zijn menusamenstelling, bij de Torenvalk iets meer vooral
kleinere soorten en de Sperwer maakt er echt een gewoonte van kleine
vogels en middelgrote vogels te verschalken. De Havik schrikt er niet voor
terug in de ren van de krielkippen te duiken.
Soorten slachtoffers
Welke zijn nu die kleine, middelgrote en grote vogels die worden gegeten?
Bij de kleine soorten denken we aan de Mussen, Mezen en Vinken.
Middelgrote soorten zijn; Lijsterachtigen waar onder Merels en
Spreeuwen. Grotere vogels zijn vooral de verschillende soorten Duiven en
Fazanten. Natuurlijk, zo verdwijnt er menige vogel in een vogelmaag.
Echter, het gaat
vooral
om
de
zwakkere
vogels,
want
zij
immers
vormen
een
gemakkelijke prooi.
De roofvogels zijn
attent
op
de
zwakheden van een
mogelijk slachtoffer.
Zo helpen zij de
Fazant
vogelpopulatie
gezond te houden. Maar als de gezonde vogels geen rekening zouden
houden met de mogelijke gevaren, dan zouden ook zij wel eens snel het
loodje kunnen leggen. Vandaar dat zij op diverse manieren proberen te
ontkomen aan hun belagers, want ook zij willen toch wel ontsnappen aan
bestemming tot prooivogel. Volwassen vogels zijn steeds bedacht op
gevaar; ze zijn erg waakzaam. Verder beschikken ze over een aantal
camouflagetechnieken en tot slot durven ze het zelfs aan bepaalde
roofvogels te lijf te gaan, erger nog, ze pesten hem weg. We zullen enkele
mogelijkheden wat nader bekijken.
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Strategieën om te ontsnappen
-Camouflage
Camouflage is wel de meest voorkomende vorm om te ontkomen. De kleur
van hun verenkleed is aangepast aan de omgeving. Dat geldt vooral voor
het vrouwtje, want die is het meest kwetsbaar, omdat ze zich veel bij het
nest ophoudt. De kleurstructuur van het kleed vertoont overeenkomsten
met de omgeving. Veel vogels zijn aan de onderkant lichter dan aan de
bovenzijde. De relatief donkere schaduwpartij valt nu niet meer erg op.
Met name vogels, die zich in open terrein ophouden moeten het hiervan
hebben, denk maar aan de Fazant, Leeuwerik, Kwartel en Patrijs.
-Alarm slaan
De vogels beschikken over diverse alarmkreten. Deze dienen om
onderscheid te maken wat betreft het gevaar. Men kan andere vogels erop
attenderen te vluchten, maar ook wel met de bedoeling om samen de
belager te lijf te gaan. Dat te lijf gaan gebeurt met het nodige lawaai.
-Samen zijn we sterk
Een goede beveiliging blijkt de
Zwerm spreeuwen boven Rome
groep te zijn. Een roofvogel waagt
zich niet gauw in een zwerm
Spreeuwen.
Hun
plotseling
koersveranderingen maken het
extra moeilijk om een afzonderlijke
vogel als prooi te kiezen en daarbij
loopt hij nog eens het gevaar dat hij
weggepest wordt, Zo blijken Futen
wel eens te broeden bij een kolonie
Kokmeeuwen. Zij bouwen hun
drijvende nesten daar, omdat ze
vertrouwen op de agressie van zo'n
kolonie Kokmeeuwen.
-Het plagen van de roofvogel
We zien het regelmatig, Zwarte
Kraaien en Roeken ''brengen” een
Buizerd weg. Onder luid lawaai
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blijven deze vogels om de roofvogels heen vliegen, al of niet met
duikvluchten en pogingen om aan te vallen. Kieviten doen dat op hun beurt
met de overvliegende zwarte Kraai. Zo'n vijand zal dat gebied wel weer
een tijdje vermijden.
-Het weg lokken van een belager
Als het gaat om
de bescherming
van
nest
en
eieren, dan is het
weglokken een
goede
bescherming. De
roofvogels
zijn
attent op zieke en
zwakke vogels.
Vandaar dat een
aantal
vogels
Kiviet in volle vlucht
simuleert zwak te
zijn. De vogel laat de staart of vleugel over de grond slepen of slaat "zielig"
met zijn vleugels. Hiermee weert hij niet alleen roofvogels af, maar ook
honden en vossen.
-Weglopen
Of om in vogeltermen te zeggen: de vogel zorgt, dat hij sneller is. Ze halen
manoeuvres uit (Zwaluwen) of ze duiken onder water (Eenden).
-Het bang maken van de vijand
Sommige vogels maken zich dan extra groot of snijden hun repertoire met
angst aanjagende geluiden aan. Als men bij Uilen te dicht bij het nest komt
beginnen ze te blazen en ze zetten hun veren op, en spreiden hun vleugels
uit. Mezen beginnen bij onraad te sissen en soms klappen ze hun vleugels
tegen elkaar.
-Het zelf in de aanval gaan
Er zijn nogal wat soorten steltlopers, die dreigvluchten uitvoeren. Enkele
soorten gaan verder. Meeuwen kunnen dan behoorlijk pikken. Dat doen
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ze echter allen wanneer de roofvogels hun nesten en jongen bedreigen.
De drang om zich te verdedigen is dan groter.
-Rui
Tot slot nog een mogelijkheid waar met name de Merel over kan
beschikken: de "angstrui". Zij kunnen zelfs uit de bek van een roofvogel
ontsnappen, omdat ze een dicht, los verendek hebben. Daardoor kunnen
zij zich gemakkelijk vrij worstelen en laten vervolgens de rover met een
bek vol veren achter. Zulke plukken veren vindt men dan ook regelmatig
in elke tuin, door deze ontsnappingsmogelijkheden ontstaat er evenwicht
tussen eten en gegeten worden. Vanwege de aanwezigheid van
roofvogels zal niet gauw de vogelstand in gevaar worden gebracht. Een
teveel aan prooivogels roept een vergroting van het roofvogelbestand op:
een tekort heeft een omgekeerde werking.
Natuurlijk zullen er vlak na het broedseizoen meer jonge vogels worden
gevangen en in de winter gaat het om zwakke vogels. Als de muizen onder
de sneeuw zitten, zullen ook wel meer vogels in de roofvogelmaag
verdwijnen. Het hangt allemaal heel nauw samen. Eten en gegeten
worden zijn in de natuur normale verschijnselen. Er verdwijnt ook menig
haantje in onze maag om maar te zwijgen van de Patrijs of Fazant bij een
rijkelijk menu of de kleine zangvogels in de zuidelijke landen die daar nog
massaal gegeten worden.

Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een oorspronkelijk artikel van de
hand van Jos Smeets†.
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Frontenpark Maastricht:
20 hectare ruige stadsnatuur!
Pascalle Satijn
Afgelopen augustus is het jaarlijkse IVN-uitstapje van de BECO (Bestuur
en Coördinatoren) richting Maastricht gegaan, om daar kennis te maken
met het zojuist geopende Frontenpark.
Dat Maastricht een rijk verleden kent als vestingstad is bekend. Minder
bekend is dat Maastricht ook de oudste industriestad van Nederland is,
waar de industriële revolutie zijn oorsprong vond. Dat erfgoed is goed
bewaard gebleven en wordt gekoesterd. We startten in het Infocentrum
Belvédère, gelegen aan de Fenikshof 1, in het gebied waar ooit de Sphinx
sanitair fabriek was gehuisvest in tal van gebouwen.
In het iconische Eiffel-gebouw, waar de productie van onder andere de
wc-potten plaatsvond, is thans The Student Hotel gehuisvest. De lobby is
vrij toegankelijk evenals de Bold Rooftopbar, waar je een fantastisch
uitzicht hebt over de stad.
In de Sphinxpassage is door middel van bijna 30.000 tegels de
geschiedenis van de Regouts en de Sphinx sanitairfabriek uitgebeeld. Ook
zijn in vitrines mooie
serviezen en keramische
gebruiksvoorwerpen, die
er ooit gemaakt zijn, te
bewonderen. Iets verderop aan de Sphinxcour ligt
woonwarenhuis Loods5.
Zo´n 17 gebouwen zijn
gerestaureerd, verbonden door een nieuwbouw,
en op die manier gelukkig
behouden
voor
de
toekomst.
Aan
de
overzijde
van
de
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Boschstraat ligt de oude Timmerfabriek, nu de Muziekgieterij. Daarnaast,
aan het Bassin, filmhuis Lumière in wat ooit het ketelhuis was.
Voorbij Lumière slaat het pad richting Frontenpark linksaf, langs het water.
Vandaar lopen we richting de Lage Fronten. Meteen aan het begin is een
gedenksteen voor Generaal Dibbets te zien, geëerd vanwege zijn rol voor
het behouden van Maastricht voor de Nederlanden. Het had niet veel
gescheeld of Maastricht was Belgisch geweest. Vlak erbij is een deel van
de krul van de oude Noorderbrug te zien. Via een trap, of de krul zelf, is
een uitkijkpunt te bereiken.
In het Frontenpark zijn niet alleen de restanten van vestingwerken te zien,
maar ook de sporen van een industrieel verleden en veel soorten op het
gebied van flora en fauna. Jaren van verwaarlozing hebben ervoor
gezorgd dat de natuur vrij spel kreeg en bij zonnig weer kun je in de muren
langs het wandelpad de zeldzame muurhagedissen (Podarcis Muralis)
aantreffen. Het pad is een zogenaamd struinpad, niet aangeharkt, maar
ruig en ruw, zoals ook de uitstraling van het Sphinxkwartier is. Het pad
loopt langs het water, vestingmuren, droge grachten, via vlonders en zelfs
door het vestingwerk heen.
Muurhagedis
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Ook zijn de rails en de spoorbrug van de voormalige spoorlijn MaastrichtHasselt achtergebleven.
Aan het einde van de Lage Fronten gaat de route verder naar de Hoge
Fronten. Tot voor kort was dit onmogelijk; de Cabergerweg scheidde de 2
gebieden (beiden deel uitmakend van de Linie van Du Moulin) van elkaar.
Sinds de verlegging van de Noorderbrug zijn de gebieden verbonden door
een nieuwe droge gracht. Deze route is muurhagedisvriendelijk ingericht
zodat de populaties met elkaar in verbinding kunnen komen. In het gebied
komen veel vleermuissoorten voor (die dankbaar gebruik maken van de
Droge gracht en Lambertuskerk

vele openingen, kelders en gangen van de vestingwerken), maar ook
bevers, vossen, hazelwormen etc.
De route loopt tot aan de Lambertuskerk en is via bordjes aangegeven.
Ook is de route te verkrijgen bij de ondernemers in het Sphinxkwartier en
het Maastricht Visitor Center (voormalig VVV) in de Kleine Staat 1. In de
routebeschrijving staan ook de meest markante gebouwen beschreven en
weetjes over het gebied zelf. Het was een informatieve wandeling naar
een bijzonder gebied aan de rand van het stadscentrum van Maastricht.
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Leeuwen in het Bunderbos?
André Ament
Inleiding
Op een van de warme dagen gedurende deze zomer maakte ik met een
vriend een wandeling in het Bunderbos. Ergens vooraan bij de ingang naar
het bos zagen we langs het pad een aantal mooie kuiltjes in het zand. We
hebben er even naar gekeken, ons er over verbaasd hoe fraai die kuiltjes
waren gemaakt, ons afgevraagd hoe die tot stand waren gekomen, maar
er ons verder ook niet druk over gemaakt. Aan het eind van de wandeling
kwamen we weer langs hetzelfde pad. Wie schetst onze verbazing toen
we ter plekke iemand bezig zagen bij die kuiltjes. Die persoon zou wellicht
meer weten over het ontstaan van die kuiltjes. Die persoon bleek trouwens
Stefan Cools te zijn, een kunstenaar die zijn inspiratie vooral uit de natuur
haalt. (Stefan is ook de (mede)oprichter van de vlindertuin/ bijenhotel in
Bunde). Hij wist te vertellen dat de typische kuiltjes gemaakt worden door
de larven van de mierenleeuw. Nu we een naam hadden konden we via
internet gemakkelijk aan meer informatie komen. Als we Wikipedia toch
niet hadden! Graag wil ik deze informatie, ontleend aan Wikipedia met
jullie delen. De mierenleeuw blijkt minstens zo interessant te zijn als
“echte” leeuwen.
De kuiltjes
Zoals gezegd worden de kuiltjes gemaakt door de larven van de
mierenleeuw. (De naam mierenleeuw wordt zowel voor het stadium van
de larve als voor het volwassen stadium gebruikt). Zodra de larve uitkomt,
begint hij onmiddellijk met het maken van de kuil, die moet gaan
functioneren als valkuil. De kuiltjes die wij zagen hadden boven een
doorsnee van 8 á 10 cm en hadden ook wel ongeveer die diepte. Natuurlijk
werkt het kuiltje alleen als het gemaakt is in een zanderige bodem. Ook
als de wanden nat worden, kleven de zandkorrels aan elkaar en kunnen
de prooidieren gemakkelijk ontsnappen. Als de kuil klaar is kan de larve
zich terugtrekken en wachten op het eerste feestmaal. Hij graaft zich in
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totdat alleen delen van de kaken nog zichtbaar zijn. Met deze kaken
neemt hij waar wanneer er zich ergens in de kuil een prooidier bevindt. Hij
signaleert dat door de vallende zandkorrels afkomstig van het prooidier.
Dan wordt het tijd om op te treden. Hij gooit zand in de richting van het
prooidier, waardoor dat dier steeds dieper de kuil inzakt om uiteindelijk in
de kaken van de mierenleeuw verzeild te raken. Als de beestjes zijn
leeggegeten, dan worden de lijkjes weer uit de kuil gegooid, wel tot een
afstand van 10 cm. De valkuil zou zijn werking verliezen als die gevuld
raakte met lijken van prooidieren.

Larf van de mierenleeuw

De poten zijn naar voren gericht, waardoor de larf zich beter achterwaarts
kan verplaatsen. Deze stand is ook handig bij het ingraven in de kuil. In
verhouding tot de rest van het lichaam zijn de kaken behoorlijk groot en
voor de prooidieren behoorlijk gevaarlijk. Deze prooidieren kunnen groter
zijn dan de mierenleeuw, maar in de praktijk zijn het toch vooral mieren
die de prooi vormen. Met de achterpoten, die sterk vergroot en verbreed
zijn, wordt de trechtervormige kuil gemaakt.
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Totale cyclus van de mierenleeuw
De volwassen mierenleeuw zet in een zanderige bodem een ei af. Doordat
dit ei omgeven is met een kleverige substantie, hechten er zich
onmiddellijk zandkorrels aan
en ontstaat een perfecte
camouflage. Na verloop van
tijd kruipt de larve uit het ei en
daarna, als de valkuil zijn werk
doet, neemt de omvang van
de larve toe en gaat hij tot
driemaal toe vervellen. In
ieder stadium neemt zijn
omvang toe en kan hij een
grotere valkuil maken. Dit hele
proces
kan
overigens
jarenlang duren, afhankelijk
van
het
plaatselijke
voedselaanbod.
Levenscyclus mierenleeuw

Maar uiteindelijk ontstaat dan toch het laatste stadium van de
mierenleeuw: een insect met vier ongeveer dezelfde vleugels aan een
langgerekt lijf met een kleine kop, waaraan een tweetal antennes zijn
bevestigd in de vorm van hockeysticks.
Omdat ze verder ook nog eens kleurloos zijn leiden ze een onopvallend
bestaan. Wat de vorm betreft lijken ze op het eerste gezicht wat op een
waterjuffer. Voor de kenner is de mierenleeuw overigens onmiddellijk
herkenbaar aan zijn antennes.
Ondanks, of moet ik zeggen dankzij, de vier vleugels is de mierenleeuw
als vlieger erg onhandig en laat zich gemakkelijk uit de lucht plukken.
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Tot slot
Zoals u wellicht weet wordt er in Afrika wel eens gesproken over de “big
five”, waarmee een 5-tal grote zoogdieren worden bedoeld. Maar er is ook
sprake van de “little five”, waarmee een vijftal kleine diertjes worden
bedoeld, die hun naam hebben ontleend aan hun grote broertjes. Dit zijn
de volgende dieren: de olifantspitmuis, de, de panterschildpad, de
neushoornkever, de buffelwever en de mierenleeuw.

Mierenleeuw: volwassen stadium

Zoals in de inleiding aangegeven was de kunstenaar Stefan Cools die
lijkjes, die uit de kuiltjes waren gegooid, aan het verzamelen in een potje
in het kader van zijn kunstproject. Ik dacht dat hij er later foto's van gaat
maken die dan op groot formaat worden afgedrukt. Dus als u later in een
of andere galerie op groot formaat lijkjes ziet van mieren, kunt u nog eens
nalezen in deze Haamsjeut hoe die lijkjes tot stand zijn gekomen!

Bron: Wikipedia
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Uit de oude Doos (Aflevering 3)
In de oude doos komen we veel bijdragen tegen van de onlangs
overleden Jos Smeets. Hierin sprak zijn grote kennis over de vogels,
die een belangrijke bron van informatie was voor veel IVN-ers.
Met enige weemoed plaatsen wij nogmaals een artikel van Jos
Smeets uit 1989 (jaargang 9, nummer 4). Ditmaal over de
bedreiging van de vogelstand, iets wat nog geheel actueel is, kijk
maar naar de rode lijst in de nieuwe editie van de Grote Vogelatlas
(2018).
Natuurlijk zijn er ook lichtpuntjes te vinden, met name in de stedelijke
gebieden, waar meer groen is gerealiseerd, en de vogelbiotoop
aantrekkelijker is geworden. Maar helaas wordt de nivellering nog
steeds gecontinueerd.
Redactie D’n Haamsjeut.
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Jeukende Bulten
Wim en Els Derks
Inleiding
Heb je sinds augustus last van jeukende bulten? Het zijn net
muggenbulten, maar zitten ze op plaatsen waar muggen niet geweest
kunnen zijn. Heb je daar last van nadat je in tuin of natuur bent geweest?
Dan zul je gebeten zijn door de larven van de grasmijt, ook wel oogstmijt
genaamd.
Rode mijt
Het zijn zeer kleine rode mijten, waarvan de larven nauwelijks zichtbaar
zijn. Die waren dit jaar heel actief. Na het werken in de tuin krijgen veel
mensen rode, jeukende en pijnlijke bultjes, waar de larven van de
grasmijten zich vastgebeten hebben op plaatsen waar je geen
muggenbulten verwacht: zoals in de liezen, knieholten en plaatsen waar
kleding knelt. Soms zijn hele oppervlakten van de huid bedekt met rode
jeukende
Volwassen rode mijt
bultjes.
De
larven lossen
met enzymen
ons weefsel
op om dat op
te
kunnen
eten. Ze zijn
hinderlijk,
maar
niet
gevaarlijk. De
grasmijt
of
oogstmijt
is
een
kleine
spinachtige
oranjerode
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mijt van ca. 1 – 2 mm groot. De roodachtig gekleurde larve van deze mijt
is slechts ongeveer 0,3 mm en veroorzaakt huidirritatie door zich vast te
bijten in de huid van een gastheer, bijvoorbeeld de mens.
Algemeen
Van begin juli tot eind oktober, wanneer de temperatuur boven de 15
graden uitkomt, kunnen in Nederland oogstmijten worden aangetroffen in
kluitjes van enkele tot honderden exemplaren, op de uiteinden van dode
takjes en andere uitstekende deeltjes van de strooisellaag. Als men in
deze streken buitenshuis verblijft, kunnen de zespotige larven van de
oogstmijt op de huid terechtkomen, waarin zij zich vastbijten en daaruit
vocht opzuigen. 4-36 uur later kan, vooral waar de kleding strak op de huid
zit, een infectie ontstaan en in 30% van de gevallen huidirritatie
(trombidiose) optreden.
De in vlagen optredende jeuk, die vooral ’s nachts hevig is, blijft vaak een
week lang optreden. Via een arts, apotheek of drogist zijn middelen te
verkrijgen die de jeuk tijdelijk doen verminderen. Gebruik van
afweermiddelen (repellents) met bijvoorbeeld DEET kan voorkomen dat u
wordt belaagd.
Ontwikkeling en leefwijze
Oogstmijten komen uitsluitend voor op löss- of zware kleigronden, waar
een kruid- of struiklaag aanwezig moet zijn om ervoor te zorgen dat de
bodem voldoende vochtig blijft. Ook moeten er voldoende prooidieren
aanwezig zijn. De nimfen en volwassen oogstmijten leven in de bodem en
voeden zich met andere geleedpotigen (onder andere insecten, mijten,
springstaarten) en hun eitjes.
Volwassen vrouwtjes leggen in het voorjaar hun eitjes tussen
bodemdeeltjes. Hieruit ontwikkelen zich de zespotige larven; ze zijn
parasitair en leven op een verscheidenheid aan diersoorten, waaronder
vee, vogels, zoog- en knaagdieren en de mens. Voor hun ontwikkeling
hebben de larven éénmaal een maaltijd van half verteerd cel- en
weefselvocht van een gewerveld dier nodig; ook de mens kan hierdoor
aanzienlijke hinder van de larven van de oogstmijt ondervinden. Ze bijten
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zich vast in de
huid van de
gastheer
en
zuigen zich in
enkele dagen
vol, waarna ze
het
lichaam
verlaten en zich
in de grond in 3
nimfstadia
ontwikkelen tot
volwassen
mijten. Tijdens
hun nimfperiode
verschijnt hun
vierde
paar
poten. Er treedt
waarschijnlijk
één generatie
per jaar op.
Chemische bestrijding van oogstmijten in de natuur is niet mogelijk. En
natuurlijk ook niet gewenst.
Jeuk bestrijding
Wanneer je veel last hebt van jeuk, helpt het om de jeukplek in te smeren
met azijn. Appelazijn schijnt het beste te helpen. Maak een doekje vochtig
met water en voeg daar een beetje azijn aan toe. Dep vervolgens de plek
waar je jeuk hebt en je zult merken dat de klachten snel verdwijnen. Om
de jeuk nog sneller weg te nemen helpt het om met een ijsklontje op de
jeukende plek te wrijven.
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Onvoorstelbaar
Paul Notten
Inleiding
Voor zwaluwen zijn er twee markante data. In het voorjaar wanneer de
eerste zwaluw zich in zwierige vlucht boven onze hoofden vertoont (in
volkenkundige wijsheid onmiddellijk afgetroefd door het gezegde dat één
zwaluw nog geen lente maakt). De andere opvallende datum: het vertrek
van de zwaluwen naar warme oorden, begin september.
Vroeger was de ‘day before’, de dag voor het vertrek, goed te herkennen
als de zwaluwen zich op een dag in het begin van de maand september
massaal verzamelden op de elektriciteitskabels van onze toenmalige
Plem. Zij zaten dan met vele honderden in lange rijen naast elkaar op die
draden, druk kwetterend in een soort opwinding dat het grote moment nu
was gekomen. Al die zwaluwen op een rij vormden een langgerekt lint,
van onderen licht gekleurd en donker van boven. Tijdens de lange zit
meldden zich steeds nieuwe vogels die al zwierend ergens aansloten in
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de lange rij draadzitters, in één nacht omgevormd tot kordaatvliegers.
Want de dag erna waren de zwaluwen verdwenen alsof zij er nooit
geweest waren.
Wie schetst mijn verbazing als ik in de week van 20 augustus dit jaar het
zwerk afspeur, op zoek naar rondtollende zwaluwen; het ene moment met
tientallen boven je hoofd, even later afgedwaald naar een andere plek in
het luchtruim. Maar hoe ik ook kijk, ik kan geen zwaluw meer ontdekken.
In Hoogduits maar een term: verschwunden. Wonderlijk maar bij mij daalt
nog niet het besef dat de zwaluwen echt vertrokken zijn. Diezelfde week,
zaterdag 31 augustus ben ik op bezoek bij Jo Zeegers ‘Aan de Baan’ in
Moorveld. Hij vertelt dat een koppel zwaluwen in zijn schuur drie keer
gebroed heeft met goede resultaten. Het eerste broedsel heeft vijf jonge
zwaluwen voorgebracht en het tweede drie. Acht jonkies, dáár kun je mee
thuis komen. De ouder-zwaluwen hadden inmiddels een derde broedsel
aangemaakt en dat leverde twee jongen op. Tot de week van de 23ste
augustus. Toen zijn de zwaluwen gegrepen door een collectieve
groepsdruk en is van het ene moment op het andere de broeddrift
overweldigd door de overlevingsdrang. Opeens zijn zij allen vertrokken,
de zwaluwen. Ook het koppel met nog die twee jonkies in het nest. De
verlaten jonge zwaluwen hebben het niet overleefd.
Een zo schielijk vertrek zwaluwenvertrek, veertien dagen eerder dan
gebruikelijk,
heb
ik
nooit
meegemaakt. Ik heb er geen
verklaring voor en zal gaarne van
andere vogelaars vernemen hoe
zij hier tegen aankijken. Van Bert
Merk,
vogelwerkgroep
IVN
Ulestraten, vernam ik dat
voortijdige beëindiging van de
voedseldrift wel bekend is.

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

Afdeling Ulestraten
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulestraten@gmail.com
ACTIVITEITEN

Deze duren (ruim) 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.
Zondag 17 november 2019: Wandeling Rivierpark Maasvallei o.l.v. Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com 043 364 4647).Vertrek 14.00 uur Itteren, Brigidastraat
parkeerplaats bij Kanjel
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 043-3643740). 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)
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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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