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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
De viering van ons 40-jarig jubileum gaat van start op zondag 29
december met de 40ste Oudejaarswandeling, een breed gewaardeerde
activiteit. Dit jaar vertrekken we op een andere plaats. In deze Haamsjeut
vind je de nodige informatie over deze en de andere activiteiten van het
jubileumjaar. Bij die activiteiten ligt het accent op Ulestraten (en omgeving)
wat betreft de sprekers en/of de inhoud.
Voor zeer velen is Fred Erkenbosch al 40 jaar het gezicht van IVNUlestraten. Daarom staat in deze Haamsjeut een interview met hem.
Als bijzondere evenementen in
het komend jaar kan gewezen
worden op de algemene
ledenvergadering op 15 januari
en de jubileumdag op 14 juni.
Dankzij
onze
jubileumcommissie
zijn
er
daarnaast vele interessante
activiteiten in het komend jaar
zoals
vermeld
in
deze
Haamsjeut.

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor het
nieuwe jaar.
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Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten 2020
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op woensdag 15 januari om 19.30 uur
in ons verenigingslokaal.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op
23 januari 2019.
Deze notulen staan vermeld in de lenteHaamsjeut 2019 (blz 7 t/m 10).

3.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden dient Wim Derks zijn plaats in het
bestuur ter beschikking te stellen. Wim Derks stelt zich herkiesbaar.
Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten
ter verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door
tenminste 5 IVN - leden en een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat voorhanden is.

4.

Presentatie van het jaarverslag 2019 door de voorzitter

5.

Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
coördinatoren.

6.

Financieel verslag 2019
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en
nader toegelicht. Vaststelling contributie voor het jaar 2021.
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7.

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

8.

Huldiging jubilarissen:
40 jaar: André Ament, Jo Bex, Fred Erkenbosch, Riekje van
Hinsberg, Harry en Martha Janssen, Jan de Klein,
Pierre de Rooy, Jean Slijpen en Annelies Smeets - Simons
25 jaar: Bert Gardeniers-Weerts, Breur Haagmans en Will van
Lieshout

9.

Mededelingen van algemene aard

10.

Rondvraag

11.

Einde officiële gedeelte

Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Ulestraten, december 2019
Namens het bestuur,
Leon Schoenmakers
Secretaris
Email: ivn.ulestraten@gmail.com
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Interview met Fred Erkenbosch
André Ament
Leo Bielders

Inleiding
In het kader van het 40-jarig bestaan van IVN Ulestraten interviewen we
dit jaar een aantal IVN-leden die vanaf het begin nauw betrokken zijn
geweest bij onze vereniging. Als eerste is een van de leden van het eerste
uur aan de beurt: Fred Erkenbosch.
Wie is Fred Erkenbosch?
Fred Erkenbosch (*1948) groeit op in Bunde. De
liefde voert hem naar Ulestraten, waar hij vanaf
1973 woont. Naast zijn werk als ontwerper en
maker van hydraulische systemen ontwikkelt hij
zijn belangstelling voor de natuur. In 1980 is hij
een van de oprichters van IVN in Ulestraten. In
de afgelopen 40 jaar vervult hij talloze functies
in de vereniging, zoals bestuurslid (eerste
secretaris), coördinator van werkgroepen,
excursieleider etc. Bovendien houdt hij ieder jaar
de Oudejaarswandeling, dit jaar dus voor de 40e keer. Momenteel is hij
coördinator van de werkgroep Vliekerbos.
Hoe is je belangstelling voor de natuur gewekt?
Als kind speelde ik veel buiten, in de buurt van het klooster Overbunde en
het aangrenzende Bunderbos. Ik leerde al snel de gewone planten, die
daar groeiden, kennen. Ook in de kwallef van mijn vader leerde ik het een
en ander over gewassen en hun eigenschappen. Dat heeft een zaadje in
me geplant dat sindsdien alleen maar gegroeid is.
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Hoe ben je in aanraking gekomen met IVN?
In de 2e helft van de jaren zeventig ben ik lid geworden van de IVN
vereniging in Meerssen, die toen al bestond. Eind 1978 ben ik overgestapt
naar IVN in Spaubeek, waar meer aandacht was voor andere aspecten
van de natuur. Hier werd de kiem werd gelegd
Favoriete plek:
voor de oprichting van IVN Ulestraten.
Het mooie buurtschap
Inmiddels had ik in Ulestraten al langer contact
Waterval:
omgeving
met
twee
leeftijdsgenoten
en
moesdistel,
het
natuurliefhebbers. Met deze mensen (Jean
Geologisch Monument
Slijpen en Hein Pruppers) richtte ik in 1980 de
en de wijnterrassen,
IVN afdeling in Ulestraten op. We hadden het
hier valt de natuur en
geluk dat we enkele nieuwe leden hebben
cultuurhistorie samen
kunnen
werven
die
meteen
als
medekartrekkers voor de nieuwe vereniging gingen functioneren. Al in het
eerste jaar telde ons ledenbestand zo’n 40 personen en dat aantal is in de
daarop volgende jaren gestaag toegenomen. Ik ben me steeds meer in de
natuur gaan verdiepen, volgde diverse specialistische cursussen, was al
lid van de Vogelwacht, werd Natuurgids, lid Groen Platform van de
gemeente Meerssen en sinds 2010 ook Grensmaasgids in RivierPark
Maasvallei. Ik vertel graag serieus over mijn grote hobby: de natuur, maar
houd ook van een kwinkslag.
Is er iets in je natuurbeleving veranderd?
In het begin lag de nadruk sterk op de natuur, maar in de loop der jaren
heb ik daar andere aspecten aan toegevoegd. Ik besefte steeds meer dat
alles met alles samenhangt. Planten groeien daar waar de bodem
(geologie) geschikt is. Zij halen voedingsstoffen en water uit de bodem.
Vogels en andere dieren zoeken de plekken op
Favoriet dier:
met voor hun geschikte planten (voeding,
de marterachtigen
schuilgelegenheid, nesten, etc.). En dat geldt ook
voor mensen die vroeger sterk afhankelijk waren
van plekken waar water beschikbaar was. En verder bepaalt het
landschap mede waar de wegen en andere infrastructuur kwamen te
liggen. Dat verklaart dan ook mijn belangstelling voor de heemkunde
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(bestuurslid
Heemkunde
Vereniging Favoriete vogel:
Meerssen) en landschappelijke elementen. Ik
(roof)vogels, vroeger
merk ook dat die bredere kijk de mensen de
wielewaal
(ooit
aanspreekt. Als je de geschiedenis van een aanwezig in Waterval)
gebied kent, ga je ook meer begrijpen hoe de
natuur zich in dat gebied ontwikkeld heeft. Je realiseert je steeds meer dat
de inzet van bepaalde personen van groot belang is voor het behoud en
de ontwikkeling van de natuur.
Is er ook iets veranderd in de IVN club?
Beslist. Moest je in het begin de mensen nog overtuigen van het belang
en de waarde van de natuur, nu is dat besef breed doorgedrongen en
meer geaccepteerd, ook in de politiek. Dat is overigens niet vanzelf
gegaan. Bepaalde leden van onze vereniging hebben hun nek
uitgestoken, wat niet altijd in dank werd afgenomen. Maar we hebben
uiteindelijk daarmee wel veel bereikt.
Favoriete planten:
Alleen is het jammer dat de vereniging
vooral orchideeën, maar vergrijst en dat daarmee het aantal
ook andere planten
mensen dat zich actief voor de vereniging
inzet minder wordt.
Hoe kijk je tegen de toekomst van de natuur aan?
De maatschappelijke belangstelling en waardering van de natuur is zeker
toegenomen. Het wordt wel moeilijker om een goede afweging te maken
van allerlei belangen als het om de inrichting van ons landschap gaat. Op
lokaal niveau merk je wel dat het werk in de buitengebieden op de
schouders van maar een kleine groep
neerkomt. Je vraagt je wel eens af hoe dat Mooiste natuurbeleving:
verder gaat als deze groep niet meer actief het ontdekken van de
Keverorchidee
kan zijn. En wat moet er dan worden van Grote
begin jaren ’80 in Waterval
de vereniging? De toekomst zal het leren.
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Een koperen ploert
Els Derks-van der Wiel
Inleiding
Nu ik dit stukje zit te typen is het 2 september 2019. De afgelopen dagen
waren weer erg warm zoals wel vaker deze zomer. We hebben echte
hittegolven gehad met tropische dagen. De ene dag werd het hitterecord
gebroken en dat record werd de volgende dag weer ingehaald door nog
extremere temperaturen. De media maakten er een complete wedstrijd
van. Want wie o wie ging strijken met de eer om de heetste plek van
Nederland te worden? Het was gewoon heet en dat hebben we allemaal
kunnen ervaren. Meer info over het weer in die dagen leest u hieronder).
Een uitspraak van de weerman in die hete dagen was: “De koperen ploert
zal ook vandaag weer aan de hemel staan.” Verder bleef het erg droog en
de bodem is eigenlijk nog niet hersteld van de droogte van vorig jaar. De
toch wel flinke buien af en toe hadden nauwelijks invloed op de aarde,
behalve dan dat de heide zo mooi is gaan bloeien dankzij een zeldzame
regenbui.
De zon
Maar nu terug naar de koperen ploert. Daarmee bedoelde de weerman de
zon, de hete zon, die onze aarde verwarmt en de gewassen laat groeien.
Alle leven op aarde heeft de zon nodig om te kunnen gedijen. Maar veel
tropische dagen zijn hier niet gewenst want dan verdort en verdroogt alles.
Waarom gebeurt het dan? Zou het geen manier zijn van de zon om ons
iets duidelijk te maken? Praten en schrijven kan de zon niet, maar wel
stralen. Ze kan alleen maar opkomen en ondergaan en in de
tussenliggende periode alleen maar schijnen en dit in een eeuwigdurend
ritme.
Is de zon een koperen ploert? Normaal gesproken straalt de zon naar de
aarde, geeft daaraan haar warmte af en de stralen worden voor een groot
deel weer teruggekaatst. Doordat wij mensen steeds meer van de aarde
gebruiken en vieze uitstoot produceren ligt er rondom de aarde een dikke
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vervuilende deken. Daardoor kunnen de stralen wel van de zon naar de
aarde schijnen maar kunnen de stralen niet door die dikke deken de aarde
weer verlaten. Dus blijft er veel extra warmte hangen en warmt de
atmosfeer op. Daardoor hebben we te maken met klimaatverandering.
Dus niks geen koperen ploert: de zon doet haar best zoals altijd. Door het
menselijk handelen en de daaruit voortkomende vervuiling kan de
zonnewarmte de aarde niet voldoende verlaten. Dus….. klimaatafspraken
zijn wereldwijd hard nodig. Zonneklaar!
De ploert
Volgens het Algemeen Nederlands Woordenboek heeft het begrip ploert
twee verschillende betekenissen: “een schoft” bijvoorbeeld in de
uitdrukking “een onbehouwen ploert” en als tweede betekenis “de zon” in
de vaste uitdrukking “de koperen ploert”.
Het gesprek van de dag in 1900 was een boek met de onschuldige titel
Het leven in Nederlandsch-Indië, geschreven door Bas Veth. In 1860
geboren in Amsterdam was hij vanaf zijn 19e tot zijn 31e jaar handelaar in
ongeregeld goed geweest in de kolonie en had een bloedhekel aan dat
land gekregen. Het boek sloeg in als een bom en beleefde liefst 4 drukken.
Zowel in Nederland als in de Oost was men gewend dat Nederlands-Indië
met waardering beschreven werd: een paradijs bijna. Natuurlijk, de
12

tropenzon werd niet voor niets de Koperen Ploert genoemd. Je kon van
de ene dag op de andere kassiewijle zijn bij een cholera-epidemie of
andere tropenziekte. Maar je kon er goed leven en voor je pensioen een
mooi plekje zoeken in de bergen, of met een gevulde geldbuidel
terugkeren naar het vaderland.
De koperen ploert moest je dan wel voor lief nemen.
Het weer
In 2019 hadden we een hittegolf van 22 juni tot 1 juli; de volgende van
22 juli tot 27 juli en in augustus-september volgde de derde, vooral in
Brabant en Limburg . Het duurde bijna 75 jaar voor het vorige hitterecord,
gemeten in het Gelderse Warnsveld, werd gebroken. Daar werd op 23
augustus 1944 een temperatuur van 38,6 graden gemeten. De maximum
temperatuur wordt bijgehouden sinds 1901. Dit jaar is in Nederland voor
het eerst de temperatuur boven de 40 graden uitgekomen. Op Gilze-Rijen
steeg het kwik op 25 juli 2019 naar 40,7 graden. Het oude record, dat een
dag eerder in Eindhoven werd gemeten, was 39,3 graden.
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De Kwallef van Paul
Paul Notten
Inleiding
Als lid van IVN Ulestraten ontvang ik ieder kwartaal het verenigingsblad
‘D’n Haamsjeut’. Eén van de leden van die vereniging heeft in gemeld blad
de vaste rubriek ‘Miene Kwallef’ (inmiddels gevorderd tot aflevering 25).
Voor de komende uitgave van het blad wilde ik met een korte mededeling
er melding van maken dat mijn vader in de jaren veertig van de vorige
eeuw ook al een ‘kwàllef’ had op de plek waar nu de hoofdgebouwen van
vliegveld Maastricht/Aachen Airport liggen. Maar, al schrijvend, groeide de
door mij voorgenomen mededeling uit tot een volledig verhaal. Nu onder
de benaming: De ‘Kwàllef van Paul’.
Iedere maand lees ik met plezier de uiteenzettingen, raadgevingen door
Henk Urlings, duurzaam verpakt in Miene Kwàllef. Taalkundig hebben we
in Moorveld geen Limburgs woordenboek hoeven te raadplegen om
erachter te komen wat een ‘kwàllef’ is want bij ons is ‘kwàllef’ ook dé
benaming voor tuin. Maar ga je via de de Moorveldsberg of een van die
andere hellingen naar Geulle Beneden, dan moet je dáár van de
‘moostem’ spreken. Ook zijn er nog mensen elders in Limburg die het over
de ‘hoof’ hebben en anderen die kost wat kost ‘der jaard’ in willen. Als
bewoners van Moorveld raken we door dit soort dialectische benamingen
niet in de war.
De ‘kwàllef’ is in mijn leven een even vertrouwde metgezel als het
katholieke geloof dat mij vanaf mijn eerste levensjaren met de paplepel is
ingegeven. Maar ook de ‘kwàllef’ is voor mij steeds een bekend begrip
geweest; mijn vader had er al eentje tijdens de oorlogsjaren 1940/1945 in
Moorveld in het uitgestrekte akkerland tussen de oude Rijksweg (thans
A2) en Ulestraten. Vaders tuin lag op een locatie waar thans de
bedrijfsgebouwen van vliegveld Maastricht/Aachen Airport liggen en wel
precies op de plek waar nu de verkeerstoren staat. Met enige inbeelding
hoor ik mijn vader via de ether aankondigen: ‘roger, roger, de poor kènt
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oetgedoon waere’! Ofschoon destijds nog maar een klein jochie van
hooguit vier of vijf jaar kan ik me goed herinneren dat we tijdens de
klassieke zondagmiddagwandeling met ons gezin (pap, mam en drie
zonen) enige tijd door die tuin gescharreld hebben om het plantmateriaal
goed te kunnen beoordelen. À propos: deze
klassieke
zondagmiddagwandeling werd gemaakt ná bezoek aan het lof van 3 uur
in de kerk van Ulestraten. Pa stond daar aan school en in Moorveld was
er noch kerk noch school. Die dateren pas van 1953 en later. Stel U voor:
het gebied rond vaders tuin is tot eind 1944 alleen maar onbekommerd
akkerland met in de nabije omgeving drie woningen: 200 meter zuidwaarts
bloemisterij Kemkes. Aan de andere zijde van de Rijksweg de familie
Ronnen en driehonderd meter noordelijk de nu nog bestaande hoeve
Geuldertoren.
In latere jaren hebben we bij mijn ouders aan de Schonen Steynweg ook
altijd een ‘kwàllef’ gehad; eerst natuurlijk de tuin van mijn vader met vanaf
de lagere school ook tuintjes voor de drie zonen Notten; ieder voor zich
mocht zijn eigen tuintje beheren. In het dialect waren dat de ‘kwèllefkes’
met bijna direct eetbare groenten als radijsjes, aardbeien en aal- en
kruisbessen. Overeenkomstig de geest van de tijd waren wij dolgelukkig
als wij na Palmpasen erin slaagden een palmtakje te laten wortelen.
Eenmaal geworteld had je een gezegende palmstruik voor het leven. Ook
probeerden we er uit stekjes bomen te kweken. Broer Marcel was direct
succesvol en kweekte een jonge wilg tot een hoogte van ruim 2 meter. Bij
het verplanten viel die wilgenscheut languit op de grond. Maar met een
stevig boompaaltje ernaast is de wilg opgegroeid tot een kolossale boom
met een stamomtrek van 3.40 meter. Bij de laatste snoeibeurt, nu twee
jaar geleden, is boompje-lief teruggesnoeid tot een knotboom.
Na ons huwelijk hebben Riekie en ik de traditie van een tuin voortgezet
aan het Bospad. Die tuin was niet bijzonder groot maar toch met
voldoende vierkante meters om de gebruikelijke groentes te telen. Rond
1980 heb ik zelfs mijn horizon verbreed na een inspirerend verhaal over
de tweefasige groei van Brussels lof. Dus heb ik witlof geplant, de witte
wortels geoogst en die voor de vorst in een donkere ruimte opnieuw in
rulle aarde gepoot. Resultaat: mooi, nagenoeg wit witlof dat echtgenote
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Riekie verwerkte tot een smaakvolle salade. Het jaar daarop plantte ik
weer witlof die uitgroeide tot prachtige planten, klaar voor de oogst en de
‘oppot’ in de winter.
Komend met mijn fiets van het werk in Maastricht kan ik in glijvlucht via de
helling richting garage nog net vol bewondering naar mijn witlofplanten
kijken, zó vol in het groen dat het lijkt alsof één plant zelfs onder haar eigen
gewicht bezwijkt en een beetje de grond inzakt. Na het stallen van de fiets
ga ik toch even op zoek naar die plant! En ja, de bladeren van het Brussels
lof zakken in de grond als ik ze aanraak. Niet alleen die éne maar al mijn
lofplanten blijken bij aanraking los in de aarde te staan. Over de volle
lengte loopt onder de planten een robuuste onderaardse gang die de
woelratten tot dienst is geweest om alle wortels tot de laatste schilfer af te
knagen. Na deze waarneming ben ik niet in therapie gegaan maar het
vreugdevuur van tuinieren was opeens in mij totaal gedoofd. Ik heb wel
nog enkele vierkante meters aangehouden voor wat handfruit zoals
aardbeien, frambozen en enkele snelle krachtige groeiers met goede
productie zoals augurken, courgettes en pompoenen. Maar in omvang is
‘miene kwàllef’ gedegradeerd tot ’t kwèlfke’ van weleer toen ‘ich nog è
jungske woar’.
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Om toch in optimistische stemming af te sluiten. Eén van mijn zoektochten
is gericht op handfruit dat in ons klimaat zolang mogelijk productief blijft.
Een experiment met aardbeien om die in oktober in een warm hoekje van
de tuin nog te verleiden tot bloei en groei heeft niets opgeleverd. Zelfs
geen bloei.

Maar met gele frambozen heb ik de ervaring dat die in oktober nog
dagenlang vruchtjes willen produceren; gelige vruchtjes die ook tijdens de
regenachtige oktoberdagen van 2019 nog steeds rijp worden. En zelfs
lekker zoet. Als plant door mij warm aanbevolen! Op de foto de oogst van
één dag, 15 oktober. En dan te bedenken dat de struiken nog vol hangen
…. met nog rijpende frambozen die als led-lichtjes glinsteren aan de
struiken.
Reacties: paulmanotten@gmail.com.
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Witte, groene en paarse asperges
Jan van Dingenen
Inleiding
Het aspergeseizoen is maar kort, helaas voor de liefhebbers. In ons land
worden witte asperges van de volle grond gestoken tussen eind april,
beetje afhankelijk van het weer, en de feestdag van Sint Jan op 24 juni.
Tegenwoordig worden er ook asperges gekweekt in de kas en die zijn er
al vanaf begin
Bed van Asperges
februari. Na 24
juni worden er
soms nog wel
asperges
aangeboden
van de volle
grond,
afkomstig van
bedden
die
geruimd
worden.
Die
‘plotselinge’
stop op 24 juni
is bedoeld als bescherming van de plant, want die moet de tijd krijgen om
op krachten te komen. Anders kan ze volgend jaar geen asperges leveren.
Op deze manier gaat de aspergeplant een kleine tien jaar mee.
Soorten
Onze consumptie-asperge heet officieel Asparagus officinalis subsp.
officinalis en we hebben in Nederland ook nog een wilde soort: de liggende
asperge Asparagus officinalis subsp. prostratus. De aanduiding
‘subspecie’ betekent dat beide zgn. ondersoorten zijn van Asparagus
officinalis. Ze verschillen dus te weinig om als aparte soorten in de boeken
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te komen. Dit soort kleine verschillen kan bijvoorbeeld ontstaan door met
een beperkt aantal ‘goede’ planten door te kweken en die niet door ‘wilde’
planten te laten bevruchten of alleen te vermeerderen door stekken.
De wilde liggende asperge is inheems, maar tegenwoordig zeldzaam en
vooral te vinden in de duinen en langs de IJssel. Of dit ook de voorvader
is van onze gekweekte asperge weet ik niet, maar als de gekweekte
verwildert, kiest deze wel voor de kust en de grote rivieren waar nu ook de
wilde asperge groeit.
Beide subsoorten horen in ieder geval bij de Asparagus officinalis, maar
daarnaast zijn er nog zo’n 300 soorten Asparagus en allemaal afkomstig
uit Eurazië. Er zitten uiteraard grote verschillen tussen al deze soorten,
maar allemaal schijnen ze het zonder bladeren te doen! Asparagus
soorten hebben afgeplatte en vertakte zijstengels waarin het onmisbare
bladgroen zit! Bloemisten gebruiken dit fijn vertakte groen in de boeketten.
Onze asperge
Onze asperge heeft al een hele lange geschiedenis. In Egypte zijn
afbeeldingen gevonden van asperges, die 5000 jaar oud zijn! De oude
Grieken, de Romeinen en de andere volkeren rond de Middellandse Zee
aten al duizenden jaren geleden asperges. Of dat steeds de groene
variant
was
van
Asparagus
Adriaen Coorte 1697 Rijksmuseum
officinalis subsp. officinalis is niet
duidelijk.
Wel lijkt het dat bij de Romeinen deze
groente toen al een speciale plaats
innam.
De
rijke
liefhebbers
bijvoorbeeld lieten ze invriezen hoog
in de Alpen! De meer gewone eters
probeerden door de asperges te
drogen er langer plezier van te
hebben.
In de naam Asparagus officinalis wijst
het tweede woord ‘officinalis’ op
medisch gebruik. Asperges zouden
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de urine-afvoer stimuleren. Dat asperges invloed hebben op de urine zal
de meeste eters al wel eens zijn opgevallen. Bij ongeveer de helft van de
mensen verandert het luchtje van de urine aanzienlijk na het eten van
asperges en het gaat zeker niet lekkerder ruiken! Het schijnt volstrekt geen
kwaad te kunnen, maar het vreemde is dat het niet bij iedereen gebeurt
en nog vreemder: de meeste mensen kunnen het goed ruiken, maar
sommigen niet! Hier is nog ruimte voor verder onderzoek.
Over de medische toepassingen heb ik niet veel gevonden. Dodoens
(rond 1560) besteedt er niet veel aandacht aan. Hij citeert wel allerlei
mensen die iets geprobeerd hebben met asperges, maar doet geen
duidelijke uitspraken. Hij lijkt meer geïnteresseerd in een Asparagus-soort
met stekels, mogelijk Asparagus albus een struikachtige soort die op
Mallorca voorkomt. Ook Stephaan Blankaart (rond 1700) noemt asperges,
maar hij komt niet verder dan het veranderen van de reuk van urine en
raadt asperges aan om de urine productie te stimuleren.
Stimulerend middel
Het lijkt erop dat in West-Europa pas echt belangstelling ontstond voor de
asperges na het verschijnen van een vertaling uit het Arabisch van het
boek “Perfumed garden” of “Geurige tuin” rond 1430. In dit boek wordt
seks en alles wat er bij hoort openlijk besproken en aanbevolen. In de
Arabische omgeving was dat toen niet schokkend, in de West-Europese
christelijke wereld wel. Blijkbaar werd in dit boek ook de asperge
aanbevolen voor de lustbeleving. In ieder geval in 1469 worden asperges
genoemd in Franse kloostertuinen, in 1538 kreeg Engeland belangstelling
en in 1542 Duitsland. Dodoens en Blankaart noemen deze stimulerende
eigenschappen van de asperge niet.
Asperges culinair
De Grieken en Romeinen aten de groene vorm van de asperges, net zoals
de Fransen dat nog steeds doen. Zelfs olie of boter toevoegen was toen
al gebruikelijk! Waar en wanneer men de witte is gaan eten heb niet
gevonden. De reden was waarschijnlijk dat groene asperges een sterkere
smaak heeft. Het eten van asperges heeft wel altijd iets exclusiefs gehad,
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waarschijnlijk heeft dat te maken met de
beperkte verkrijgbaarheid door de korte
oogstperiode en waarschijnlijk zijn ze ook
altijd duur geweest door de lage
opbrengst per hectare.
Tegenwoordig kiezen de Nederlanders
en Duitsers massaal voor de witte
asperges en de rest van de wereld houdt
het vooral op groene soort. De witte
worden meestal gekookt, de groene ook
maar die worden ook regelmatig gegrild.
Ik heb niet de indruk dat er veel verschil
is tussen de planten die witte resp.
groene asperges moeten leveren, maar
misschien hebben de veredelaars daar
toch wat kunnen doen.
Bloem van Asperges

Er bestaat nog een derde ‘kleur’: de paarse asperge. Veel heb ik niet over
kunnen vinden maar de paarse kleur lijkt vooral te ontstaan door een
bepaalde manier van handelen rond het moment van oogsten. Daardoor
krijgt de top wat licht en kleurt deze paars.
Wereldwijd asperges
Op de Floron Verspreidingsatlas Vaatplanten kun je zien waar in
Nederland de asperges staan. Dat is tegenwoordig natuurlijk vooral op het
zand in het zuiden. Maar door met de tijdbalk te schuiven kun je zien waar
ze vóór een bepaald jaar stonden en waar daarna. Bij asperges zie je dan
dat er vóór 1950 eigen alleen asperges staan in de duinen en langs de
grote rivieren. Totaal zijn toen in 181 atlasblokken (blokken van 5x5 km)
asperges gezien, waarschijnlijk vooral wilde of verwilderde planten.
Vanaf 1960 begint duidelijk de teelt, beginnend in Brabant en bij de
rivieren: er zijn dan 260 blokken bij gekomen. Rond 1980 zijn in Brabant
en Noord- en Midden-Limburg in bijna alle atlasblokken asperges
gevonden!
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Maar buiten Nederland is het nog veel spectaculairder gegaan. Binnen
Europa is Duitsland met zo’n 100.000 ton de grootste producent, maar
China en Peru zijn veel groter met meer dan 7.000.000 ton in China en
bijna 400.000 ton in Peru. De Chinezen eten de meeste asperges zelf op
maar ze exporteren ook: op de site van Alibaba, de grootste webwinkel
van China, kun je verse en diepvries groene asperges online bestellen.
De minimum bestelling is rond de ton.
Een verrassing van de asperges
In juni maakte ik voor dit artikel foto's van de asperges in bloei op een
flinke akker in Brabant met honderden planten en duizenden bloemetjes.
Een aantal weken later ging ik terug voor de rode bessen: niet één! Waar
ging het fout?
Bessen van de asperges

De asperge is tweehuizig en heeft dus mannelijke en vrouwelijke bloemen
én mannelijke en vrouwelijke planten. Deze akker had waarschijnlijk alleen
mannelijke planten want de vrouwelijke bloemen zijn wat korter dan die op
mijn foto's. Mannelijke planten schijnen wat productiever te zijn en hebben
dus de voorkeur van de boer! Maar dan komen er dus geen bessen!
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Ons 40-jarig Jubileum
Het 40-jarig jubileum van IVN Ulestraten staat voor de deur. Zoals we zelf
onze kroonjaren vieren gaan we ook van dit 40-jarig jubileum iets
speciaals maken! De jubileumcommissie is al een tijdje bezig om plannen
ervoor te maken. We zetten de belangrijkste activiteiten alvast voor u op
een rijtje.
De 40e Oudejaarswandeling: zondag 29 december a.s.
De oudejaarswandeling behoort beslist tot één van de klassiekers van IVN
Ulestraten. Het is heel bijzonder dat deze wandeling voor de 40e keer op
rij wordt gehouden door Fred Erkenbosch. Als je dat geen mijlpaal kunt
noemen!
Daarom openen we ons jubileumjaar met ditmaal een feestelijke
wandeling vanaf de Wijngaardsberghof. We maken hem niet te lang, zodat
ook degenen die wat minder goed ter been zijn mee kunnen lopen. Na
afloop hebben we een gezellige samenkomst in de Wijngaardsberghof,
waar we onder het genot van een kop koffie met een stuk vlaai kunnen
napraten.
Vertrek: 14.00 uur parkeerplaats Wijngaardsberghof (Wijngaardsberg 1).
Feestelijke nazit vanaf ongeveer 15.30 uur in de Wijngaardsberghof.
Lezingencyclus: De biotoop van Ulestraten
Onder deze noemer zullen de maandelijkse lezingen in ons jubileumjaar
een gevarieerd overzicht geven van de natuur, de cultuur en de historie
van Ulestraten. De inleiders komen vrijwel allemaal uit Ulestraten en gaan
er beslist steeds een interessante avond van maken. Noteert u de data
alvast in uw agenda?
5-2-2020
4-3-2020
1-4-2020
6-5-2020
3-6-2020

René Pirson over de vogels in onze tuin en natuur
Wim Ghijsen over de geologie van Ulestraten
Wim en Els Derks over amfibieën in onze omgeving
Jim Pepels over archeologie in de omgeving van Ulestraten
Pierre de Rooij over de recente geschiedenis van Ulestraten
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2-9-2020
7-10-2020
4-11-2020
2-12-2020

Fred Erkenbosch over de waterlopen omgeving Ulestraten
Jean Slijpen over de fruitcultuur en de fruitverwerking
Maurice Nijsten over zijn documentaires van de omgeving
Frank Hovens over de vroegere geschiedenis van Ulestraten

De lezingen vinden plaats in Gemeenschapshuis D’n Huppel (Dorpstraat
1). Aanvang: 19.30 uur. Zie voor meer bijzonderheden het overzicht van
de Activiteiten achter in D’n Haamsjeut of raadpleeg onze website.
De 40e Algemene Ledenvergadering: woensdag 15 januari a.s.
Onze trouwe leden bezoeken elk jaar de Algemene Ledenvergadering van
IVN Ulestraten. Naast het formele deel weten we elk jaar de ruimte te
vinden voor een gezellig samenzijn. Heel bijzonder is het dat we dit jaar
een aantal leden mogen feliciteren met hun 40-jarig en 25-jarig
lidmaatschap van onze vereniging. Een feit om beslist even stil bij te staan!
Jubileumeditie D’n Haamsjeut: voorjaar 2020
Vooruitlopend op onze Jubileumdag verschijnt een speciale
Jubileumeditie van D’n Haamsjeut. Het voorjaarsnummer zal eenmalig
geheel in kleur worden uitgegeven. De redactie is druk bezig om dit
feestelijk nummer voor te bereiden. Er wordt uiteraard stilgestaan bij de
afgelopen 40 IVN-jaren met daarnaast een aantal bijzondere artikelen
over Ulestraten.
Jubileumdag: zondag 14 juni 2020
Het hoogtepunt van ons jubileumjaar wordt ongetwijfeld de jubileumdag in
de grote schuur van het landgoed Vliek! Er worden op deze dag allerlei
activiteiten
georganiseerd.
De
verschillende
IVN-werkgroepen
presenteren zich, de Kwallef van Vliek is open voor bezoek en er worden
begeleide wandelingen gehouden door de tuin van het landgoed en de
Biesenberg, waar dan hopelijk de ratelaar bloeit.
We hebben ’s morgens ook nog een verrassing in petto, die exclusief voor
onze leden is. Daarover meer in het voorjaarsnummer.
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Natuurfotowedstrijd
Eerder waren we van plan een expositie met werk van onze leden in te
richten, maar vanwege de geringe belangstelling daarvoor hebben we iets
anders bedacht: een wedstrijd met natuurfoto’s van onze leden!
Iedereen die in de natuur rondloopt komt wel eens iets bijzonders tegen.
Als je dan ook nog je camera of je mobieltje bij je hebt kun je dat moment
vastleggen. Zo hebben we allemaal wel een aantal natuurfoto’s die we
bijzonder geslaagd vinden.
Om al dat moois met elkaar te delen willen we op de jubileumdag in het
landgoed Vliek een tentoonstelling inrichten. Alle ingeleverde foto’s krijgen
van ons een nummer. De bezoekers van de jubileumdag mogen dan
stemmen welke foto’s ze de mooiste vinden. De winnaars krijgen van ons
een leuke prijs.
In het volgend nummer van D’n Haamsjeut zullen we precies aangeven
hoe u de foto’s bij ons kunt aanleveren. Zet uw ogen (én uw fotolens) maar
alvast op scherp!
De jubileum werkgroep:
André Ament
Leo Bielders
Fred Erkenbosch
Pascalle Satijn
Henk Urlings
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Landschap rond Waterval (Deel 19)
Huidige bebouwing in relatie tot eerdere bebouwing
Wim Derks en André Ament
Inleiding
In de vorige delen van deze reeks verhalen over Waterval is reeds
ingegaan op de verschillen in bewoning tussen 1830 en nu. In dit deel
maken we een wandeling door Waterval om te zien welke woningen er zijn
en waar sporen zijn van verdwenen huizen. Woningen hebben een
beperkte levensduur, zeker vroeger toen de woningen waarschijnlijk
allemaal als vakwerk gebouwd waren van ter plaatse beschikbaar
materiaal. De navolgende beschrijving laat zien dat naast een in verval
geraakte woning vaak weer een nieuw huis werd gebouwd ter vervanging
van de oude woning. Ook zijn er woonplekken verdwenen, omdat die
kennelijk als minder gunstig werden ervaren.
Wandeling door Waterval
Wandelend naar Waterval vanaf Ulestraten zien we links door de bomen
huizen boven op de helling liggen. Het betreft nu vijf woningen
(huisnummers 1a, 1b, 1b1, 1b3 en 1c), waaronder twee appartementen
en een manege. Deze zijn daar in de jaren zeventig gekomen als gevolg
van de bouwactiviteiten van Leo Meessen, voormalig huisarts, in 2012
overleden. In 1830 lag iets lager op de helling als de manege ook al een
woning.
Rechts van de weg ligt nummer 2a met het “kapelletje” van Maria
Magdalena naast de oprit en de vroedmeesterpad op de brievenbus. Het
oorspronkelijke hoge deel van de woning is begin jaren vijftig gebouwd.
Het lage deel is in de jaren negentig aangebouwd.
Vervolgens zien we op nummer 3 rechts het vakwerkhuis, dat dicht tegen
de weg ligt. Het rijksmonument in de huidige vorm is in de jaren zestig
ontstaan op basis van een lager vakwerkhuis, dat in verval was. De
oorspronkelijke woning was in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd,
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waarschijnlijk (mede) als vervanging van in verval geraakte woning links
van dit huis, waar nu weiland is.
In dat weiland tussen nummer 3 en 4 zijn de contouren te onderscheiden
van twee verdwenen woningen: een laagte van de ingestorte kelder met
daaromheen een hogere rand van de fundering van de muren. Hier begon
in 1830 de “bebouwde kom” van Waterval.
De oorsprong van de witte bungalow Villa Waterval (nummer 4) is
ontstaan in de jaren zestig achter de locatie van een vervallen boerderij.
Die boerderij was in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd.
Het woonhuis nummer 5 is in de jaren dertig gebouwd als vervanging van
een woning rechts daarvan. Die nu verdwenen woning was waarschijnlijk
weer een vervanging van een woning die in 1830 op de plaats van de
huidige woning nummer 5 stond.
Op de plaats van de schuur van nummer 6 stond in 1830 een woning, die
in het begin van de vorige eeuw verbouwd is tot de schuur van de woning
links daarvan. Er ligt nog een kelder onder. Bij veel regen ligt een slang
naar buiten waarmee het water uit de kelder gepompt wordt. Op de
linkergevel van nummer 6 (naast het voetpad door de wei naar boven) kun
je zien dat het huis ooit vergroot is. Op die plaats stond in 1830 ook al een
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woning. De huidige bewoners zijn in Waterval geboren en getogen: Fien
Urlings-Gardeniers en haar zoon Frans.
Vervolgens zien we het
grote vakwerkhuis van
nummer 7, oorspronkelijk
een carréboerderij, die in
1830
als
zodanig
al
aanwezig was. Begin jaren
vijftig heeft familie Dejong
deze boerderij gekocht. Het
werd
een
provinciaal
monument,
maar
de
benodigde restauratie werd voor weduwe Dejong in de jaren tachtig te
duur. Haar zoon Jo bouwde links daarvan een nieuw huis, waar ook zijn
moeder ging wonen. Na de verkoop van de vervallen carréboerderij werd
deze in de jaren negentig vrijwel helemaal opnieuw opgebouwd tot een
grote woning.
Zoals hiervoor aangegeven heeft Jo Dejong in de jaren tachtig huis
nummer 7a gebouwd. Op dat perceel stond in 1830 ook een woning, die
inmiddels al lang verdwenen was. Schuin tegenover die woning staat bij
de bank een monumentje ter nagedachtenis aan Jo.
In de wei tussen nummer 7a en 8 lag tegen het perceel van 7a in 1830
een woning. Dat is niet meer te zien in het landschap
We komen nu bij het smalle vakwerkhuis nummer 8, waar in 1830 ook al
een woning lag. Dit is nu het eerste huis in Waterval dat als tweede woning
gebruikt wordt. In dat huis woonde tot 2017 Sjang Jaspar, geboren en
getogen in Waterval, die in 2018 overleden is.
De voormalige stal/schuur op nummer 9a behoorde bij huisnummer 9 en
is in de jaren zeventig tot woning verbouwd. Hier woont ook nog een
geboren en getogen Watervalse, namelijk Annie Jacobs-Gardeniers,
vrouw van Caspar Jacobs en zus van eerder genoemde Fien UrlingsGardeniers (nummer 6) en Hub Gardeniers, die op nummer 9 woont. Op
de percelen van de nummers 9 en 9a stonden in 1830 geen woningen.
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We blijven nog even aan dezelfde kant van de weg en kijken naar het
weiland en de schuur tussen de nummers 9 en 11. Daar stonden in 1830
vijf woningen. Dat is nog enigszins te zien. De helling lijkt afgegraven te
zijn om een vlak stuk te creëren. Er schijnen nog kelders in de grond te
zitten. De laatste woningen van die vijf zijn waarschijnlijk in het begin van
de vorige eeuw gesloopt.
We kijken nu naar de overkant van de weg. Daar staan de woningen
nummer 10 en 10a. In de jaren twintig is daar een boerderij gebouwd. Het
stal/schuur-gedeelte is in de jaren zeventig tot woning verbouwd.
Als we in 1830 de nu nog onverharde Raarslakweg zouden inlopen, dan
zouden we daar na ongeveer 300 meter 2 woningen aantreffen rechts van
de weg. Deze stonden daar tot in de tweede helft van de 19e eeuw. Daar
is nu niets meer van te zien.
Terug lopend kunnen we links aanhoudend een voetpad naar beneden
volgen dat bij de Watervalderbeek uitkomt. Daar maakt de beek een niet

natuurlijke haakse bocht. Kennelijk is daar de beek verlegd. Die haakse
bocht is voor het eerst te zien op de topografische kaart van eind jaren
dertig van de vorige eeuw. Voor die tijd maakte de beek wel een slinger.
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Aan de overkant van de beek lag in 1830 een carréboerderij. Deze
boerderij is in de tweede helft van de 19e verdwenen.
Het voetpad volgend komen we bij woonhuis nummer 13, dat rond 1960
is gebouwd.
Aan de overkant van de Watervalderbeek staat nummer 14. Op die plaats
stond in 1830 al een carréboerderij. Op de voorgevel na is de huidige
bebouwing nieuw sinds 2014.
We steken de weg weer over bij het fraaie kruisbeeld en richten onze
aandacht op de boerderij nummer 11. In 1830 waren daar twee woningen,
een voor en een achter. Nu woont daar de in Waterval geboren en getogen
Hay (Harie) Willems samen met zijn vrouw Annie.
In de bocht liggen de woningen nummer 12 en 12a. In 1830 lag daar ook
een woning. Later is daar een boerderij gekomen, waarvan de stallen
verbouwd zijn tot de woning 12a. Op nummer 12 was in het begin van de
vorige eeuw een café (De Lindeboom). Van 1964 tot 1978 was daar het
vermaarde café Boszicht van Sjo Jaspar. Hier wonen ook nog personen
die in Waterval zijn geboren en getogen: op nummer 12 Léon Jaspar en
op nummer 12a zijn zus Marjo van Es-Jaspar, die getrouwd is met Jo.
Hiermee zijn we de woningen in de kom van Waterval gepasseerd. Als we
richting Meersen de weg vervolgen ligt na ruim 100 meter rechts een
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weiland. In de onderste helft van het
weiland lag op een vlak stuk langs
de Fox Bergsteeg in 1830 een
woning. Er ligt daar nog een steen
met een uitholling waar de poort in
draaide. Deze woning is in de 19e
eeuw verdwenen. Dat geldt ook voor
twee kleine woningen die in 1830
hoger op die helling lagen richting Wijngaardsberghof.
We sluiten af met de indrukwekkende Wijngaardsberghof. Ook al in 1830
lagen daar twee boerderijen. Op nummer 1, nu ook horecagelegenheid,
wonen Louis Horsmans en zijn dochter Jeanine, beide daar geboren en
getogen. De boerderij is rond 1860 uitgebouwd tot een herenhuis met
kasteelachtige allure. Het westelijk deel is na de oorlog afgebroken
vanwege de slechte staat. Wat resteert is een toch nog indrukwekkende
carréboerderij met trapgevels.
Op nummer 2 woont Wim
Horsmans, daar geboren en
getogen, met zijn vrouw Elly.
De woning van deze boerderij
heeft in de dertiger jaren zijn
huidige vorm gekregen.
In de beschrijving zijn de
personen genoemd die in
Waterval (inclusief Wijngaardsberg) wonen en daar geboren en getogen
zijn. Dat zijn er nu slechts 10 van de 48 inwoners. Rond 2000 waren dat
er nog ongeveer 25 van de ongeveer 60 inwoners.
Bronnen:
Fred Erkenbosch, Wortels in Waterval. Graven in het verleden van een
gehucht (2014)
Huidige
kadastrale
kaart
en
de
kaart
van
1811-1832:
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/faq#kadastrale%20kaarten
https://www.topotijdreis.nl/
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Miene kwallef, winter 2019, aflevering 26.
Henk Urlings
Inleiding
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen beleving bij het weer. Wat mij betreft
heeft het dit najaar gelukkig nogal geregend, goed weer dus! We weten
dat het nodig was. En nog is het lang niet voldoende. Hopelijk gaat het
ook nog eens dagenlang vriezen. De natuur heeft ook dit nodig. Wij dus
ook.
We gaan het deze keer hebben over het bodemleven, gebaseerd op het
boek van Phil Nauta. Daarnaast besteden we speciale aandacht aan de
groente wortelen. En tenslotte bezocht ik, voor de tweede keer, één voor
mij bijzondere kwallef.
De bodembewoners
Uit het boek ‘Bodem in Balans’ van Phil Nauta heb ik al veel geciteerd of
verkort overgenomen. Deze keer gaat het over de vele vrienden in de
grond, waar we eigenlijk alles aan danken.
Het ondergrondse bodemleven bestaat uit een onvermoeibaar leger van
wel 30.000 verschillende soorten organismen. Het is een waar web omdat
ze onderling interacties hebben. Als er een draadje in het web wordt
verstoord, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor het totaal (als in een
spinnenweb). Het bodemleven bestaat uit grofweg 5 domeinen: bacteriën,
archaea, schimmels, protisten (microben) en dieren. Zij maken en
onderhouden de bodem. Zij zijn soms extreem klein. Ondanks hun formaat
beheersen zij de bodem en dus ook onze groentetuin. Doorgaans voeden
ze zich met mineralen en organisch materiaal en zetten deze om naar een
vorm die planten en andere organismen als voedingsstof kunnen
gebruiken. Zo halen ze bijvoorbeeld stikstof uit de lucht. Er ontstaat een
grote variëteit aan voedingsstoffen in de bodem.
Als we giftige/chemische meststoffen of pesticiden gebruiken, water
onttrekken aan de bodem, diep frezen of anderszins de bodem verstoren
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dan zullen onze ondergrondse vriendjes een zwaar leven hebben en soms
afsterven. Bedenk dat zonder bodemleven de grond verwordt tot een
woestijn. Eigenlijk moeten we meer aandacht hebben voor het
bodemleven dan voor onze planten.
Sommige microben hebben zuurstof nodig. Andere microben sterven juist
bij de aanwezigheid van zuurstof. Deze laatsten, de anaerobe microben,
leven dieper in de bodem. Microben en bacteriën verlangen water.
Schimmels leven liever in een droge omgeving. Sommige microben
hebben licht nodig, weer andere juist niet. Het bodemleven valt in rust bij
lagere temperaturen; in het voorjaar wordt de bodem wakker uit de
winterslaap.
Bacteriën zijn eencellig en dus klein. In een handvol compost zitten meer
bacteriën als mensen op de wereld. Archaea zijn ook eencellig en lijken
op bacteriën, maar hebben genen die meer op planten en dieren lijken.
Schimmels kunnen eencellig zijn maar kunnen ook uit miljarden cellen
bestaan, zoals een paddenstoel. Het grootste deel van de paddenstoel
(het vruchtlichaam) groeit als schimmel ondergronds (draadachtige
structuren). Sommige schimmels dringen binnen in de cellen van een plant
en zijn goed in het vrij maken en naar de plant brengen van mineralen,
evenals stikstof en water. De plant geeft daarvoor in ruil koolhydraten.
Sommige schimmels eten bacteriën of aalachtige diertjes. Als je de grond
omspit
vernietig
je
de
schimmelstructuren en bevorder je
de bacteriecultuur. Bomen en
struiken
prefereren
een
schimmeldominantie. Daarentegen
houden eenjarige groenten en
planten van bacteriedominantie.
Mulchen bevordert de schimmels. In
een groentetuin is het beter om de
mulchlaag
in
de
bovenste
centimeters van de bodem in te
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werken. Schimmels zijn belangrijk als structuurverbeteraar in de grond
vanwege hun kilometerslange dradenstelsel (mycelia).
Protisten (microben) onderscheiden zich doordat ze geen bacterie,
schimmel of plant zijn. Ze komen voor als protozoa, slijmzwam of alg.
Kelp is een alg, tegenwoordig een populaire biologische meststof. Algen
produceren zuurstof.
Fytoftora is ook een protist en kan knolrot bij aardappelen veroorzaken.
Malaria is ook een protist. Immers alles is onderdeel van de kringloop.
Protisten zetten stikstof om in ammonium, waar planten weer van leven.
Wormen en insecten zijn meestal nuttig, maar sommige ook niet. Hun
mest is organisch en een bron van voeding. Ook voor de bestuiving zijn
vlinders, vogels, bijen onmisbaar. Dieren verplaatsen andere
bodembewoners, waardoor de diversiteit toeneemt.
De bodembewoners en beplanting werken samen maar kunnen ook
concurrerend zijn. Het is fascinerend hoe dit allemaal werkt. Planten
scheiden substanties af (exudaten) tijdens de fotosynthese. Microben
nemen veel ervan op en geven planten voedsel terug en bieden
bescherming tegen belagers. Een ander mooi voorbeeld van
samenwerking zijn de stikstofbindende bacteriën, die in kleine huisjes
leven op de wortels van peulvruchten. De bacteriën halen de stikstof uit
de lucht en geven deze af aan de plant. De plant geeft koolstof terug.
We hebben al deze harde werkers nodig. Een grote diversiteit is
belangrijke voorwaarde. Monoculturen overleven niet. Hou het
bodemleven in ere!
Wortelen
We moesten het maar eens over de wortel hebben.
De wortel is een allemansvriend en wordt gebruikt in veel gerechten. De
meestal oranje kleur is zeer kenmerkend. De wortel staat in de ‘Schijf van
Vijf’.
De winterpeen is een hele dikke wortel met veel vlees en een oranje kleur.
Bospeen is ook een veel geziene wortel in Nederland. Hij heet bospeen
(ook wel waspeen) omdat hij in een bosje (met het loof er nog aan)
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verkocht wordt. Deze peen smaakt lichtzoet en is ook heerlijk om zo te
eten als een gezonde snack. Heerlijk in combinatie met groene groenten
zoals doperwtjes en peultjes.

Bospeen

Nantes wortels zijn de worteltjes die je in zakjes kunt kopen als
‘snackworteltjes’. Vanwege de zoete smaak worden deze ook vaak
gewoon uit het vuistje gegeten. Je kunt er ook lekker soep van maken.
Parijse broei is een rond klein worteltje. Je ziet deze zelden in winkels,
maar ook deze heeft een zoete smaak.
Oerpeen is de (vaak) paarse, rode of gele wortel. Tegenwoordig zie je ze
steeds vaker in biologische winkels en supermarkten. Al deze peentjes
zitten vol met smaak: zoet maar ook aards. In de oerpenen (vooral in de
gele en de rode) zit veel bèta-caroteen, dat in het lichaam wordt omgezet
in vitamine A. Heel erg gezond. De oude Egyptenaren en Romeinen
gebruikten de wortel al in medicinale gerechten en kenden deze groente
in verschillende kleuren zoals paars, rood, geel en wit. De huidige oranje
wortel is het resultaat van kruisingen. De eerste witte wortels kwamen uit
Iran en werden door de V.O.C. in de 17e eeuw naar Nederland
overgebracht. De oranje wortel werd een aantal jaren later ook over de
rest van Europa verspreid.
- Telen
Wortelen zijn makkelijk te kweken in de moestuin. Geef ze losse, rijke
grond zonder kluiten en stenen en een bodem temperatuur tussen de 8
en 29°C. Heb je beendermeel, strooi dat dan op je grond en hark het
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lichtjes. Beendermeel is rijk aan fosfor. Gebruik liefst geen verse mest. In
goed verdeelde vochtigheid, kiemen je zaden ook beter. Dun je jonge
wortelen uit tot 2,5 cm uit elkaar. Zo niet ga je veel raspen en weinig eten.
Je kunt de jonge worteltjes uit de grond trekken, maar een goede tip is om
enkel het loof van de jonge wortelen af te knippen. Zo verstoor je de aarde
niet. Een kaliumgift daarentegen is wel zeer belangrijk om lekkere en geen
voze wortels te verkrijgen. Wisselbouw toepassen: 1 maal om de 4 jaar
terug op dezelfde plaats zaaien. Wortel is familie van de
schermbloemigen. Aantasting door wortelvlieg (Chamaepsila rosae) is
een van de grootste plagen. Op kleine schaal kan worden gebruikgemaakt
van fijnmazige netten om het vliegje bij de planten weg te houden. Bij
onvoldoende vruchtwisseling kunnen ook aaltjes een probleem zijn, wat
effectief kan worden bestreden met Afrikaantjes (Tagetes patula).
- Gezondheid
Het meest bekende gezondheidsvoordeel van wortels is dat je ogen er
baat bij hebben. Dit komt door het hoge gehalte aan bèta-caroteen. Dit
stofje kan in je lichaam omgezet worden in vitamine A wat onder meer
nodig is voor het goed functioneren van de ogen. Met name voor het
aanpassen van je ogen in de duisternis. Nachtblindheid kan dus het
gevolg zijn van een langdurig en ernstig tekort aan vitamine A.
Bèta-caroteen doet trouwens nog meer goede dingen. Je krijgt er een
mooie huid van als je regelmatige wortels eet. Ook je darmwerking krijgt
een boost van wortels. Dit komt niet alleen door de bèta-caroteen, maar
ook door het hoge vezelgehalte in wortels. Als klap op de vuurpijl werken
peentjes cholesterolverlagend.
Wortels bevatten tal van vitaminen. Om precies te zijn vitamine A, C, B1,
B2, B3, B5, B6, B12 en E plus nog een aantal goede mineralen. Door al
die gezonde voedingsstoffen werken wortels vaatverwijdend. Dit is vooral
belangrijk als je wat meer op leeftijd komt. Wortelen hebben een positieve
werking op je hart en stimuleren de productie van rode bloedlichaampjes.
Wortels bevatten veel mineralen zoals calcium, magnesium, kalium,
foliumzuur en fosfor, die weer allemaal andere voordelen met zich
meebrengen. Zo helpt het eten van wortels bij de opbouw van sterke
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botten en tanden, het behoud van een gezond zenuwstelsel en een
gezonde bloeddruk.
De wortel is misschien wat eenvoudig/onopvallend, maar eigenlijk in de
keuken altijd en overal en bij alles te gebruiken. In alle soepen hoort een
stukje wortel. In stoofpotjes hoort altijd een stukje wortel. Of je de wortel
proeft, vaak niet eens, maar alleen al de kleur maakt dat het er lekkerder
uitziet. Natuurlijk kennen we de wortelstamppot; daar is de wortel
dominant aanwezig. Vanzelfsprekend gebruiken we jonge worteltjes bij
peulen en erwten. Oranje en groen combineren ideaal. Het oog wil immers
ook wat en het was ook goed voor de ogen, toch.
Op bezoek bij:
De kwallef van mijn moeder in Humcoven is weer in gebruik. Dan zal ik er
toch weer eens naar toe moeten. Mijn moeder vertrok hier ongeveer 2,5
jaar geleden. Cheyenne Bex is de nieuwe bewoonster en ze woont er met
veel plezier. De kwallef bleef even onbenut liggen tot Cheyenne en vader
Ed het bijzondere perceel dit voorjaar weer gingen inrichten en gebruiken.
Het doet mij gemeend deugd.
Er kwam een nieuwe omheining en een
mooie beukenhaag rondom. De paden
werden bedekt met boomschors. Er
staan nog resten van de eerdere
kwallef, zoals bessenstruiken en
diverse vaste bloemstroken. Ook is de
aardpeer gebleven. Ed en Cheyenne
wisten niet dat deze er stond. Ja, ze
hadden ook enige last van woelratten
en ze zullen de aardpeer op deze plek
handhaven.
Immers
bij
de
toegangsroute van deze wortelvreter
moet je enige bewaking organiseren.
Cheyenne in actie
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De bloemenborders werden opgeknapt en uitgebreid. In de zomer is dit
een kleurrijke weelde waar vogels, vlinders en insecten zich thuis voelen.
Dit jaar was het nog even uitproberen in de kwallef. Het bevalt zeker en
ze hebben zin in meer. Er wordt wel anders gewerkt als in de tijd dat mijn
moeder het hier voor het zeggen had. Vanaf Genzon (thuisbasis van Ed)
wordt een flinke vracht mest over de kwallef gespreid en in het voorjaar
doet de motorfrees zijn werk. Het kost minder tijd en zweet. Iedereen heeft
zijn eigen wijze, prima.
Ed in actie

Dit jaar werden vooral aardappelen,
pompoenen en voederbieten geteeld.
Ed en Cheyenne zijn blij met de
oogst, dat geeft nieuwe energie en
dan groeit ook het enthousiasme.
Volgend jaar worden gerichter keuzes
gemaakt, meerdere aardappelrassen,
ook weer pompoenen en mogelijk
komen er enkele koolsoorten.
De kwallef is al ongeveer 65 jaar in
gebruik. Het leven gaat verder.
Een nieuw begin. Cheyenne en Ed,
veel succes en kwallef-plezier
gewenst.

Veel groe(n)ten, Henk Urlings.
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Heeft u dat ook gelezen?
Planten ‘piepen’ wanneer je in ze snijdt – maar roepen niet om hulp.
Planten waarin is gesneden, of die te weinig water hebben gekregen,
produceren een kenmerkend geluid dat je tot op enkele meters afstand
kunt waarnemen. Dat schrijven Israëlische onderzoekers in een openbare
voorpublicatie van onderzoek bij tomaten- en tabaksplanten.
De onderzoekers bestudeerden de planten in kassen en bleken de
geluiden tot op tien centimeter waar te kunnen nemen. Het geluid dat de
planten maken is overigens ultrasoon, onhoorbaar hoog voor het
menselijk oor, maar niet voor sommige dieren en insecten. “We denken
dat organismen deze geluiden misschien wel tot op een aantal meters
afstand kunnen horen.” In het artikel speculeren de onderzoekers dat
motten daar bijvoorbeeld profijt van kunnen hebben. Volgens hen kan een
mot ervoor kiezen om geen eitjes te leggen op een plant met een hoorbaar
watertekort. “En als planten geluiden maken wanneer rupsen aan hen
knagen, zouden vleermuizen dat weer kunnen horen”, schrijven ze. Als
die vleermuizen de rupsen vervolgens opeten, heeft de plant er weer profijt
van.
De onderzoekers lieten een zelflerend systeem meeluisteren naar
gestreste planten. Dat kon ondermeer het verschil horen tussen het
gepiep en gekraak van tomaten en van tabak, en kon bepalen of er in de
plant gesneden was, of dat deze droog stond.

Bront: De Volkskrant, woensdag 11 december 2019.
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ACTIVITEITEN
Deze duren (ruim) 2 uur

2020: 40 jaar IVN-Ulestraten
ACTIVITEITEN

Deze duren (ruim) 2 uur

Zondag 29 december 2019:
40e Oudejaarswandeling, jubileumwandeling als opstap naar het jubileumjaar 2020
o.l.v. Fred Erkenbosch. Vertrek: 14.00 uur parkeerplaats Wijngaardsberghof
(Wijngaardsberg 1). (frederkenbo@gmail.com 06-8298 7793)
Woensdag 15 januari 2020: Algemene ledenvergadering. Aanvang: 19:30 uur
Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n Huppel.
(ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Woensdag 5 februari 2020: Vogels in Ulestraten door René Pirson. Aanvang: 19:30
uur Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n Huppel.
(ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Woensdag 4 maart 2020: Een praktische kijk op en in de bodem van Ulestraten
door Wim Ghijsen. Aanvang: 19:30 uur. Dorpstraat 1, links onder het
gemeenschapshuis D’n Huppel. (wim.ghijsen@gmail.com 043-364 4976)
Woensdagmorgen 18 maart 2020: Boomfeestdag
Woensdag 1 april 2020: Amfibieën en reptielen in Ulestraten door Els en Wim
Derks. Aanvang: 19:30 uur. Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n
Huppel. (wimelsderks@hotmail.com 043-364 3740)
Woensdag 6 mei 2020: Archeologische vondsten in Ulestraten en omgeving door
Jim Pepels. Aanvang: 19:30 uur. Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis
D’n Huppel. (ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
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Woensdag 3 juni 2020: Naoorlogse geschiedenis van Ulestraten door Pierre de
Rooij. Aanvang: 19:30 uur Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n
Huppel. (ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Zondag 7 juni 2020: Tussen Biesenberg en Overbunde, geschiedenis van een
mensenlandschap o.l.v. Fred Erkenbosch. Vertrek: 14.00 uur bij Gilbert Petit,
Hekstraat 56, Ulestraten. (frederkenbo@gmail.com 06-8298 7793)
Zondag 14 juni 2020: Jubileumdag
10:30 uur activiteit voor leden IVN.
12:30 – 17:00 uur activiteit voor publiek
13:30 uur officieel moment
Woensdag 17 juni 2019: Late avondwandeling, vuurvliegjes in Ulestraten o.l.v. Els
en Wim Derks Vertrek: 21:00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
(wimelsderks@hotmail.com 043-364 3740).
Woensdag 2 september 2020: Waterlopen in Ulestraten en omgeving door Fred
Erkenbosch. Aanvang: 19:30 uur Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis
D’n Huppel. (frederkenbo@gmail.com 06-8298 7793).
Woensdag 7 oktober 2020: Euver Hoeswei, Bongerd en Fruitverwèrking door Jean
Slijpen. Aanvang: 19:30 uur Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n
Huppel. (ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Woensdag 4 november 2020: Ervaringen met het al meer dan 52 jaar maken van
tv-documentaires over natuur en cultuur door Maurice Nijsten. Aanvang: 19:30 uur
Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n Huppel.
(ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Zaterdag 7 november: Natuurwerkdag
Woensdag 2 december 2020: De geschiedenis van Ulestraten door Frank Hovens.
Aanvang: 19:30 uur Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n Huppel.
(ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Zondag 27 december 2020: 41e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch.
Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat). (frederkenbo@gmail.com T
06-8298 7793)
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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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