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Van de Redactie
Wellicht heeft u het voor u liggende boekje niet onmiddellijk herkend als
een exemplaar van ons verenigingsblad D’n Haamsjeut, maar het is toch
echt zo. Voor u ligt de jubileumuitgave van D’n Haamsjeut. We vieren dit
40-jarige jubileum van de vereniging o.a. met deze uitgave in kleur. Op
onze website zijn al langer de uitgaven van D’n Haamsjeut in kleur te
bewonderen, maar nu, eenmalig, ook op papier.
Wij hebben dit jubileumjaar ook aangegrepen om het ontwerp van de
voorkaft aan te pakken. Het oude ontwerp, een tekening die al bijna 40
jaar gebruikt wordt, hebben we nu vervangen. We gaan het nieuwe
ontwerp niet alleen gebruiken voor deze uitgave, maar ook voor de zwartwit uitgaven die nog, hopelijk vele jaren, zullen volgen.
Voor de realisatie van deze uitgave zijn wij dank verschuldigd aan diverse
personen. In de eerste plaats hebben we weer een beroep moeten doen
op Kara Petit, die ons geholpen heeft om te komen tot dit ontwerp. In de
tweede plaats zijn wij dank verschuldigd aan Jan van Dingenen. De oude
tekening was van zijn hand en wij vonden het wel passend om hem ook
te vragen voor de nieuwe tekening. Dat hij kon tekenen, wisten we al, maar
dat hij zo’n mooie tekening kon maken van de maretak, waarbij ieder detail
van deze bijzondere plant tot zijn recht komt, heeft ons toch nog,
aangenaam, verrast. Dank daarvoor! Wij vinden de moderne uitstraling
van de voorkant erg geslaagd en we hopen dat de lezers van D’n
Haamsjeut het met ons eens zijn.
Wij hebben als redactie met veel plezier gewerkt aan deze uitgave en met
ons de vele auteurs, die hun beste beentje hebben voorgezet om u weer
mooie, en dit keer kleurrijke, verhalen voor te schotelen.
Wij wensen u veel leesplezier en kijkgenot toe!

Het redactieteam
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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Het jubileumjaar is 29 december 2019 begonnen met de 40e
oudejaarswandeling onder de vertrouwde leiding van Fred Erkenbosch
met een record aantal deelnemers (ongeveer 120), met een bijzondere
plaats van afsluiting (Agro-Taverne Wijngaardshof) en met bezoek van de
burgemeester. Zij kwam een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan
Fred Erkenbosch. Sinds de oprichting van IVN-Ulestraten heeft Fred zeer
veel betekend voor onze vereniging. Het bestuur heeft daarom graag het
initiatief genomen voor de aanvraag van die onderscheiding.
De maandelijkse lezingen op de eerste woensdagavond van de maand
hebben dit jaar het motto: “De biotoop van Ulestraten”. De eerste lezing in
februari over vogels door René Pirson werd zeer druk bezocht. Ook voor
de lezing in maart van Wim Ghijsen over de bodem was veel
belangstelling.
De vernieuwde kaft van de Haamsjeut met deze uitgave in kleur geeft ook
een mooie markering van het jubileumjaar.
Zoals eerder aangekondigd willen we nogmaals wijzen op de jubileumdag:
14 juni 2020. Zie de bijlage bij deze Haamsjeut voor het programma en
voor de aanmelding voor de brunch en de fotowedstrijd.
Dat IVN-Ulestraten vol energie zit blijkt onder andere ook uit het
informatiebord bij de wijnterrassen aan de voet van de Wijngaardsberg.
Dat bord staat er dankzij IVN en in het bijzonder dankzij de inspanningen
van Fred.
Er is ook droevig nieuws te melden. Annie Thimister-Lahaye is 24-2-20 op
88-jarige leeftijd overleden. Zij was vrijwel vanaf het begin ven het bestaan
van IVN-Ulestraten zeer actief voor de vereniging onder andere wat betreft
het maken van het D’n Haamsjeut en de plantenwerkgroep.
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Dankbetuiging
Namens mijn familie wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten,
telefoontjes, mails en appjes ter gelegenheid van mijn onderscheiding als
Lid in de Orde van Oranje Nassau op 29 december 2019.
In het bijzonder wil ik bedanken IVN Ulestraten, de familie Grouwels van
Landgoed Vliek en de Heemkunde Vereniging Meerssen voor hun inzet
voor deze onderscheiding.
Fred Erkenbosch
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Jubileumdag zondag 14 juni a.s.
Het zal u niet ontgaan zijn dat we aan ons Jubileumjaar zijn begonnen!
De 40e Oudejaarswandeling is met ongeveer 120 deelnemers een groot
succes geworden. Na afloop wachtte de burgemeester Fred Erkenbosch
op om hem een koninklijke onderscheiding op te spelden, een ware
bekroning voor zijn 40-jarenlange inzet voor onze vereniging!
Tijdens de 40e Algemene Ledenvergadering werd een aantal leden in het
zonnetje gezet vanwege hun 40-jarig of 25-jarig lidmaatschap van IVN
Ulestraten.
Inmiddels is ook de lezingencyclus over ‘De biotoop van Ulestraten’ van
start gegaan, kortom: we komen meer en meer in de stemming voor de
Jubileumdag op zondag 14 juni. We gaan ervan uit dat u deze datum al in
uw agenda heeft genoteerd!
In de losse bijlage bij deze kleurige Jubileumeditie van D’n Haamsjeut
wordt het programma voor deze dag uit de doeken gedaan. We hopen u
in groten getale bij de feestelijke brunch en de middagactiviteiten in de
Tiendschuur van het landgoed Vliek te mogen begroeten.
Vergeet u niet om op tijd in te schrijven?
Natuurfotowedstrijd
In de vorige editie van D’n Haamsjeut heeft u al kunnen lezen dat we een
wedstrijd met natuurfoto’s van onze leden gaan organiseren. De prachtige
omgeving van Ulestraten is uitermate geschikt om de sluiter van uw
camera in beweging te laten komen!
Hoe gaat dat in zijn werk? Welnu, dit zijn de voorwaarden:
● in aanmerking komen natuurfoto’s van Ulestraten en omgeving,
● per lid mogen 2 foto’s (met naam en titel) worden ingezonden
● de foto’s kunnen alleen digitaal worden aangeleverd (zie mailadres)
● de kwaliteit van de foto’s dient minimaal 5 MB te zijn
● van de ingezonden foto’s vervalt het copyright aan IVN Ulestraten
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Alle binnengekomen foto’s worden door ons op A4-formaat afgedrukt en
voorzien van een nummer. Alle foto’s worden (alleen met dit nummer) op
de Jubileumdag in de Tiendschuur opgehangen. De bezoekers van de
Jubileumdag mogen dan stemmen welke foto’s ze het mooiste vinden. Bij
de afsluiting van de Jubileumdag om 17.00 uur wordt de uitslag van de
fotowedstrijd bekend gemaakt. Er zijn drie prijzen te verdelen:
1e prijs: een vergroting van 75 x 50 cm
2e prijs: een vergroting van 60 x 40 cm
3e prijs: een vergroting van 45 x 30 cm
De inzending van de foto’s sluit op 15 mei a.s.
Het mailadres om uw foto’s in te leveren is: ivn.ulestraten@gmail.com
We hopen dat alle foto’s een mooi beeld geven wat er in Ulestraten en
omgeving allemaal te zien is! Heel fijn als u hieraan mee wilt doen en te
zien wat anderen in onze omgeving is opgevallen! We gaan er wel van uit
dat als u fotografeert u verstandig met de natuur omgaat!
Graag tot ziens op een hopelijk mooie Jubileumdag op 14 juni!
De jubileumwerkgroep:
André Ament
Leo Bielders
Fred Erkenbosch
Pascalle Satijn
Henk Urlings
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Een praktische kijk op en in de bodem van Ulestraten
Wim Ghijsen
Inleiding
Toen circa 7000 jaar geleden de eerste boeren in onze streken
arriveerden vonden zij hier een vruchtbare bodem die wij in latere jaren
löss hebben genoemd. Deze boeren waren dus de eerste ‘geologen’, want
zij hadden kennis van de bovenste laag van de grond waarop zij leefden.
Bovendien vonden ze in Ulestraten en omgeving bronnen genoeg om te
voorzien in hun behoefte aan schoon drinkwater.
Vruchtbare grond
Waarom is de bodem van Zuid-Limburg vruchtbaar en bijv. heidegrond
niet? Een plant heeft voedsel en water nodig om goed te kunnen groeien
en bloeien. Bij een kamerplant is dat vrij eenvoudig; regelmatig water
geven en af en toe een beetje Pokon. Maar bij de tarwe, mais, bieten, enz.
ligt dat veel moeilijker. De landbouwer kan wel goed het voedsel voor de
plant regelen in de vorm van bemesting, maar regelmatig water geven,
zoals bij een kamerplant, stuit uiteraard op praktische bezwaren. En hier
begint de rol van de löss. Löss is hier in de IJstijden met
noordwesterstormen komen aanwaaien vanuit de toen droogstaande
Noordzee. Op de bodem van deze zee lagen de erosieproducten van de
bergen van het achterland, zoals fijn en grof zand, fijne en grove klei en
ook veel kalk. Als de kracht van zo’n storm minder wordt, zakken de
grotere, dus zwaardere, zanddelen het eerst neer. Deze bedekken nu
grote delen van Brabant en Noord- en Midden-Limburg. De lichtere delen
bestaande uit fijn zand en klei zijn wat verder doorgeblazen en zijn o.a.
terecht gekomen in Zuid-Limburg. Grof zand kan praktisch geen water
vasthouden, fijn zand blijft al wat langer nat en grove klei blijft nog langer
nat, maar de absolute kampioen in het vasthouden van water is fijne klei.
Deze klei bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 2-duizenste mm
(0,002mm) en deze deeltjes bestaan niet uit korrels zoals zand, maar uit
plaatjes waartussen het water kan worden opgeslagen. Hierdoor is löss in
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staat tijdens langere droge perioden de planten toch van water te voorzien.
Löss bevat circa 15% fijne klei, de rest is grove klei (circa 10%) en fijn
zand (circa 75%). De plant heeft ondergronds ruimte nodig voor de groei
van het wortelstelsel dat zorgt
voor het transport van water en
voedingsstoffen naar het groene
deel van de plant én er is ruimte
nodig voor lucht dat zorgt voor de
benodigde zuurstof. De grove klei
en het fijne zand in de löss
(samen 85%) zorgen voor
voldoende ondergrondse ruimte
en men spreekt dan van een rulle
grondsoort. Zware vette (fijne)
zeeklei
heeft
weinig
ondergrondse ruimte en is Kleiplaatjes, het grootste plaatje is bijna
zonder speciale bewerking niet 0,002 mm
erg vruchtbaar. Zandgrond en zeeklei moeten het duidelijk afleggen tegen
onze löss die bijna de ideale samenstelling heeft (waterbinding en open
structuur) voor een rendabele landbouw. Toch ziet men bij de fruitteelt dat
nog extra water wordt aangevoerd in voorjaar en zomer. Bij een
hoogstamboomgaard is dit niet nodig, maar van de kleinere fruitbomen
worden topprestaties verwacht en deze hebben daarom een constante
aanvoer van water nodig. De overige gewassen, zoals bieten, tarwe maïs,
etc. gedijen op onze löss prima. Een gevolg hiervan is dat in de loop der
eeuwen in Zuid-Limburg veel dorpen en gehuchten zijn ontstaan die bijna
in elkaar overvloeien, vergelijk dit maar eens met de bebouwing op de
zandgronden van bijvoorbeeld Drenthe of op de zeekleigronden van
Zeeland, Groningen en Friesland.
Hoe zijn de waterbronnen in Ulestraten ontstaan?
Ulestraten heeft vele kleine, maar ook enkele grotere bronnen, terwijl in
onze naaste omgeving zoals in Geulle-boven en op het plateau van
Schimmert praktisch geen bronnen aanwezig zijn. Om dit te begrijpen
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moeten we ons realiseren dat onder de lösslaag een metersdikke laag ligt
van Maasgrind en grof Maaszand. Hieronder bevinden zich vervolgens
afzettingen van zeeklei en zeezanden. Voor Ulestraten geldt in het
algemeen dat direct onder de Maasafzettingen een zeer vette zeeklei ligt,
de z.g. Boomse klei, genoemd naar de Belgische plaats Boom waar deze
klei in zeer grote hoeveelheden aanwezig is. Deze klei is op de meeste
plaatsen zo dicht dat er geen water in kan doordringen; het water blijft er
dus op staan. Gelukkig helt deze
kleilaag af naar het noordwesten,
richting Maas. In het Maasdal of in de
iets hoger gelegen helling komt dit water
aan de oppervlakte en stroomt dan
verder de Maas in, richting Noordzee. In
Ulestraten hebben we geen Maasdal en
toch hebben wij hier bronnen! Dit komt
doordat zich hier beekdalen gevormd
hebben, zoals o.a. in Waterval. De
laatste 10.000 jaar is veel lössmateriaal
weggespoeld (erosie) en plaatselijk
heeft dit geleid tot diepe dalen. In die
dalen is alle löss verdwenen en zijn ook
Een van de vele bronnen die
de Maasafzettingen weggespoeld en
Ulestraten rijk is
komt de zeeklei tenslotte aan de
oppervlakte. Het regenwater dat door de löss en de Maasafzettingen tot
op de zeeklei is gezakt kan nu naar buiten treden in de vorm van een bron.
Al dit bronwater komt uiteindelijk in de Geul terecht en komt dan alsnog,
zij het via een omweg, in de Maas.
Maasgrind
De Maas stroomt vanaf Noord-Frankrijk via oostelijk België (Ardennen)
naar Nederland. Tot het zuidelijk stroomgebied van de Maas behoren
delen van Noord-Frankrijk, Oost-België en Luxemburg (Ardennen).
Tijdens de laatste twee IJstijden zijn tussen 900.000 en 700.000 jaar
geleden in Ulestraten door de Maas zand en grind afgezet hoofdzakelijk
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afkomstig uit de Ardennen. Het Ardennenmassief bestaat uit tal van
soorten vast gesteente en de meeste van deze soorten vinden we dan ook
terug in het Maasgrind. Dit Maasgrind oftewel kiezel werd in geheel ZuidLimburg gewonnen voor wegverharding en het maken van beton. In
Ulestraten heeft men recentelijk nog op een speciale manier gebruik
gemaakt van de aanwezigheid van dit Maasgrind, zoals blijkt uit de
volgende tekst.
Waterbuffer op vliegveld MAA
MAA watert voor een deel af in zuidwaartse richting en tijdens noodweer
heeft dit vaker geleid tot wateroverlast, eerst in Ulestraten en later in
Meerssen. Na het noodweer van 23 juni 2016 is men begonnen met de
aanleg van een grotere regenwaterbuffer op MAA om deze wateroverlast
in de toekomst te vermijden. Deze grotere buffer ligt halverwege de
startbaan aan de oostzijde, aan de kant van Ulestraten dus. De inhoud
van de buffer is ruim 40.000 m3 met een lengte van 600 meter en 3 meter
diep: er kan dus heel wat water in. Het probleem is echter dat de buffer
weer (gedeeltelijk) leeg moet zijn voor de volgende regenbui zonder
gebruik te maken van pompen. Ook op het vliegveld hebben we te maken
met een lösslaag van circa 10 meter dik. Nadat de buffer 3 meter was
uitgegraven bleef er nog een laag van 7 meter löss over, in deze laag zal
het water zeer langzaam bezinken en zou het, zonder speciale
maatregelen, wel eens jaren kunnen duren voor dat de buffer weer leeg
zou zijn. Het is echter de bedoeling om binnen één week weer een grote
buffercapaciteit te hebben. Onder de lösslaag ligt een pakket van circa 10
meter dikke laag Maasgrind en hieronder nog 8 meter zand en tenslotte
komen we op de voor water meestal ondoordringbare Boomse klei.
Maasgrind laat gemakkelijk water door en daarom heeft men een 15-tal
gaten geboord door de lösslaag heen tot op enkele meters in de grindlaag.
In deze gaten heeft men stalen pijpen met een doorsnede van 40 cm
aangebracht en met grove vuursteen opgevuld. Het water dat nu in de
buffer komt stroomt door de openingen in de vuursteen rechtsreeks naar
het Maasgrind. Dit laatste voert het water dan redelijk vlot verder tot op de
Boomse klei vanwaar het noordwestwaarts loopt en als bron uitkomt in het
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stroomgebied van de Molenbeek in Geulle. Deze horizontale verplaatsing
(richting Geulle) van het bufferwater kost echter wel veel tijd en het duurt
circa 20 (!) jaar voordat de Geullenaren ervan kunnen profiteren.
De dag van de waarheid
Op 22 mei 2018 brak boven Ulestraten een hevig noodweer los met een
neerslag van 50 mm binnen één uur met de nodige wateroverlast als
gevolg. Vooral de Beekerweg werd hard getroffen en omdat deze weg het

dichtst bij het vliegveld ligt deden al snel de geruchten de ronde dat de
vliegveld-buffer was overgelopen. Deze buffer raakte vol tot bijna aan de
rand, maar liep niet over. Als deze buffer niet goed had gefunctioneerd
waren de gevolgen van het noodweer veel ernstiger geweest. Na enkele
dagen zakte het water in de buffer weer naar een acceptabel niveau.
Ten slotte
Het lidmaatschap van IVN-Ulestraten heeft mij er uiteindelijk toe gebracht
om twee vragen uit mijn jeugdjaren (in Geulle) beantwoord te krijgen. In
de toenmalige lagere school werd verteld dat löss erg vruchtbaar was,
maar niemand kon mij uitleggen waarom. De tweede vraag luidde hoe het
mogelijk was dat er Maasgrind ’boven op de berg’ in Geulle terecht was
gekomen. Op beide vragen heb ik inmiddels een duidelijk antwoord weten
te krijgen.
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Landschap rond Waterval (Deel 20a)
Ommetje Waterval: een reis door de tijd
André Ament en Wim Derks
Inleiding
Zoals gebruikelijk treft u in de Haamsjeut weer een aflevering aan over de
Waterval. Dit keer maken we een begin met een beschrijving van een
mooie wandeling, die u kunt maken rondom de bewoonde kern van
Waterval. Deze wandeling omvat tevens de contouren van het gebied,
waarop we in de vorige afleveringen uitgebreid zijn ingegaan. In de
wandeling maken we kennis met talloze aspecten die in het landschap zijn
te onderkennen. Op de diverse plaatsen, genummerd van 1 tot 11,
besteden we aandacht aan een bepaald aspect in het landschap. De
wandeling is in ieder seizoen te maken, maar zal dan wel steeds andere
aspecten laten zien van het landschap. In deze aflevering wordt met name
de wandeling zelf besproken. In de volgende afleveringen 20b, 20c en 20d
zal stil worden gestaan bij de landschappelijke bijzonderheden,
aangegeven met de nummers in onderstaand kaartje. Dan zal ook zo veel
mogelijk een link worden gelegd met de uitgebreidere informatie, die in
voorgaande afleveringen is besproken. De beschrijving van deze
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wandeling is gebaseerd op het ommetje dat door Ton Castermans en
André Ament in het kader van de opleiding tot landschapsgids is gemaakt.
De wandeling is 4,8km lang. De wandeling is geschikt voor volwassenen
die goed ter been zijn; er moeten enkele pittige hellingen worden
overwonnen. Het hoogteprofiel van de wandeling is in kaart gebracht met
behulp van GPS in de onderstaande figuur.

Start: Bij de start op de hoek in Waterval bij huisnummer 13 en 14 (de
nieuwe B&B)
De naam Waterval heeft niets te maken met een waterval, maar is
waarschijnlijk afgeleid van de term ‘watervallei’.
Wandelroute
Met onze rugzijde naar de parkeerplaats met het achterliggend huis
nr 13 gaan wij L over de verharde weg.
Na 100 m zien we aan de rechterzijde het restant van een oude weg,
dwars door een weide.
Vervolg Wandelroute: Na ongeveer 200 meter ligt R het geologisch
monument ‘Zand van Waterval’. (Punt 1)
We staan hier bij een groeve, waar men zand heeft gedolven. In deze
groeve komt een zandlaag aan het oppervlak die het Zand van Waterval
wordt genoemd. Vlak voor deze groeve zijn nog de restanten van oude
wijnterrassen zichtbaar.
Vervolg Wandelroute: Na het bezoek aan het Geologisch Monument
lopen wij door en zien aan de linkerkant van deze weg een breed
graspad naar een toegang van een wei. (Punt 2)
Hier zien we een fraaie oude meander in de Watervalderbeek, een
instromend zijbeekje en een heuse(!) waterval. Hier kunt u ook met eigen
ogen het ontstaan van meanders in een stromend beekje bekijken.
15

Vervolg Wandelroute: Geïnspireerd door het kleine ‘watervalletje’
gaan wij terug naar de grote weg , die wij L vervolgen. Nu moeten wij
goed opletten. Na 120 meter, bij de 2de rustbank aan de rechterkant,
gaan wij scherp R. Nu lopen wij over het Trichtervoetpad omhoog.
Bij het passeren van een houten bruggetje stoppen we even. (Punt 3)
Vanaf het bruggetje omhoogkijkend zien een stromend beekje met
kalkhoudend water, waardoor op de stenen en de takjes een grijze
kalkafzetting te zien is.
Vervolg Wandelroute: Wij vervolgen onze weg omhoog tot aan de
bosrand, die wij met een draaipoortje verlaten. Direct L is een
rustbank met R een mooi uitzicht naar het dalenlandschap. (Punt 4)
Boven in het hellingbos zijn nog de restanten van wijnterrassen zichtbaar,
die doorlopen tot onder aan de verharde weg. (hiervoor vermeld). Deze
terrassen hebben niets te maken met de huidige wijnterrassen, die meer
op de oostelijke helling van de Wijngaardsberg liggen. We zullen zo
dadelijk langs de moderne (zo’n 20 jaar oude) wijngaarden lopen. Dit
gebied, waar we nu staan, wordt al eeuwenlang de Wijngaardsberg
genoemd. Er moet dus al veel eerder wijn zijn verbouwd en daarvan
getuigen de terrassen in het hellingbos.
Vervolg Wandelroute: Lopen verder over een oude verbindingsroute:
de Trichterweg. Na de bebouwing gaan wij L door het pad tussen de
weilanden, door 2 draaimolens, na einde pad weer L. (Punt 5)
We staan nu voor een grote hoeve met de naam Hoeve Wijngaardsberg.
Deze karaktervolle
gesloten
carréboerderij werd rond
1860
opgericht.
Oorspronkelijk
bevond zich aan de
zuidkant
een
herenhuis dat in
1947
werd
afgebroken.
De
afbraakresten van
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het huis zijn nog te zien tegen de muur, evenals de karakteristieke laan
met platanen en de oude cipres die deel uitmaakten van de
oorspronkelijke tuin bij het herenhuis.
Vervolg Wandelroute: Wij lopen dezelfde weg terug tussen de
weilanden en terugkomend op de Trichterweg genieten we hier van
het mooie uitzicht over Waterval. (Punt 6)
Vanaf dit punt hebben we een mooi overzicht over Waterval, maar ook
over het gebied van ons Ommetje. Waterval zelf ligt in een droogdal, dat
voor ons ligt.
Vervolg Wandelroute: We vervolgen nu onze weg en gaan direct L
over de Trichterweg. (Punt 7)
In het veld aan de linkerkant van deze weg, vlak voordat we bij het huis
links komen, liggen de restanten van een Romeinse villa in de aarde
verscholen.
Vervolg Wandelroute: We vervolgen onze weg over de Trichterweg
en gaan R de Hoolstraat af. Bij een picknickplaats aan de linkerzijde
stoppen we even om van het uitzicht te genieten. (Punt 8)

In het laatste decennium zijn hier langs de percelen veel hagen
aangeplant, die de sfeer van vroeger terugbrengen in het landschap.
Verder zijn in deze omgeving veel opvangbassins aangelegd om in geval
van heftige regenbuien de overlast stroomafwaarts te beperken.
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Vervolg Wandelroute: Wij passeren een kruisbeeld aan de
linkerhand, verlaten de verharde weg en lopen RD de veldweg in. Na
het passeren van het hoogste punt vervolgen wij de licht dalende
weg. Eerste weg L negeren. Dan draait de weg scherp rechts en
negeren we opnieuw de weg naar links. We lopen door tot de eerste
weg R die scherp naar rechts naar boven draait. Deze weg nemen we
tot boven aan de akkerrand. (Punt 9)
Deze weg eindigt hier abrupt, maar vroeger liep die door naar een punt
dichtbij het hoogste punt van ons Ommetje (zie hiervoor). Rechts van de
weg zien we een wand met daarin grote en kleine kiezels. Deze grindlaag
is een oude Maasafzetting. Plaatselijk wordt deze omgeving de Steenberg
genoemd.
Vervolg Wandelroute: Wij lopen terug naar de Raarslakweg. Verder
lopend kunnen we eventueel een pad zoeken tussen de struiken door
naar beneden naar de bron van de Watervalderbeek. (Punt 10).
In deze bosschage, waar je aan de planten al kunt zien dat het er erg
drassig is, bevindt zich het brongebied van de Watervalderbeek, met
zeldzame planten als goudveil. Hier komt een oude kleilaag aan het
oppervlak. Deze laag is weinig
waterdoorlatend en vormt dus het
laatste station voor het dalende
grondwater.
Vervolg Wandelroute: Wij keren
terug naar de zandweg en
vervolgen onze weg naar het
gehucht Waterval dat we na
enkele
honderden
meters
bereiken. (Punt 11)
Hier bevindt zich op de splitsing van
wegen een kruisbeeld tussen grote
linden.
Wij gaan naar L en komen terug
bij de kleine parkeerplek en dit is
ook het einde van ons Ommetje.
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De ‘fruitweij’ als leefomgeving en voedselbron
Jean Slijpen
Inleiding
Het waren de Romeinen die rond het begin van de jaartelling de
fruitcultuur vanuit het Middellandse Zeegebied tot in de uithoeken van hun
rijk verspreidden. In de daarop volgende eeuwen hebben de eigenaren
van kastelen en historische buitenplaatsen een belangrijke bijdrage
geleverd aan de verbreiding en verbetering van de fruitteelt. Het was
statusverhogend als je in het bezit was van ooftbomen met bijzondere en
smaakvolle vruchtsoorten. Ook de kloosterlingen deden een belangrijke
duit in het zakje als het ging om het vermeerderen, enten, oculeren en
verspreiden van de vruchtbomen. Rond 1200 zijn er in Limburg veel
nieuwe kloosters gesticht; het was dan gebruikelijk dat door de bestaande
kloosterordes fruitbomen werden geschonken voor in de nieuwe
kloostertuinen. Het waren in die tijd overigens niet allemaal hoogstam
bomen. Veelal werd gebruikt gemaakt van de ommuurde kloostertuinen.
De zonnewarmte die de muren absorbeerden en vasthielden was ideaal
om fruit te telen. Middels speciale snoeitechnieken werden de fruitbomen,
meestal perensoorten, langs de muren geleid.
Hoogstam
Een hoogstamfruitboom is een door de mens gecreëerde boomvorm die
bestaat uit wortels, stam en kroon. De wortels of onderstam ontstaan in
de meeste gevallen uit een zaailing ontstaan uit een pit. De stam wordt,
meestal op zo’n 10-15 cm boven de grond geënt op de onderstam. De
kroon, het bebladerde deel, wordt opgebouwd uit de gesteltakken, die
ontspringen aan de bovenzijde van de stam op zo’n 1,80 tot 2,00 meter
boven het maaiveld. Ideaal om vee onder te weiden!
Vanaf de 15de eeuw zien we de eerste hoogstam huisweiden ontstaan
rond de boerderijtjes, kleine perceeltjes, die aangeplant werden met
hoogstammige fruitbomen, zodat er (jong)vee onder geweid kon worden.
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De fruitopbrengst diende voornamelijk voor eigen gebruik en deels als
‘ruilmiddel’; het mes sneed aan twee kanten.

Op bovenstaand kaartje van Ulestraten omstreeks 1850 is achter iedere
(boeren)woning de huisweide aangeplant met hoogstammige fruitbomen
te zien; toen al een behoorlijk areaal. Vanaf de jaren negentig van de 19de
eeuw is dit areaal, als reactie op de landbouwcrisis (± 1880), meer dan
verdubbeld door de aanplant van de productieboomgaarden (de bongerd)
buiten de kernen, zo ook op de plateau’s met de vruchtbare lössgronden
van Schimmert en Ulestraten.
Flora en Fauna
Zo’n hoogstamboomgaard biedt een leefomgeving aan planten en dieren.
Zeker in combinatie met overige landschapselementen als graften,
heggen, houtwallen en poelen, vormt dit de ideale biotoop voor veel
soorten. De mate van variëteit en leeftijdsopbouw van de boomgaard en
de wijze waarop het beheer plaatsvindt (intensief/extensief) bepalen in
feite de biologische en ecologische waarde van het geheel. Hier geldt dat
de soortenrijkdom toeneemt naarmate het beheer, onder andere,
bemesting en begrazing, extensiever is. Behalve een ideale biotoop te zijn
levert de hoogstamboomgaard volop voedsel voor z’n bewoners en
gasten. Er kunnen bijvoorbeeld tot wel 50 vogelsoorten in voorkomen. Ze
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verblijven hier voor korte of langere tijd om te foerageren, te broeden, uit
te rusten, etc.
Met het verdwijnen van de hoogstamgaarden in de vijftiger en zestiger
jaren zijn mijn inziens ook een aantal bijzondere broedvogels verdwenen.
Zo is bijvoorbeeld de Wielewaal of Goudmerel (Oriolus oriolus)
verdwenen, simpelweg omdat met het massaal rooien van de
boomgaarden z’n voedsel en broedgebied verdween.
Een andere gast die graag de
hoogstamboomgaard bezocht, zeker
als het oudere boomgaarden betrof,
was de Hop (Upupa Epops). Ook
deze prachtige vogel, zeker als ie z’n
kuif opzet, komt helaas niet meer voor
als broedvogel, wel sporadisch als
dwaalgast (zie foto). De vogel heeft
toen enkele dagen vertoefd in een
Hop in Humcoven (foto: Leon
paardenweiland te Humcoven, een
Dahlmans)
unieke waarneming dus. Behalve voor
vogels is de boomgaard, met z’n graslandplanten, met vaak een drinkpoel
en afgezet met een meidoornhaag, de ideale leefomgeving voor
zoogdieren, amfibieën en insecten. We
Fruitdiefje (foto: Wesly Overmans)
treffen er naast Konijn, Haas, Egel, Mol
en diverse muizensoorten ook Vos, Das
(verzot op valfruit)
en
andere
marterachtigen,
als
Boomen
Steenmarter, Wezel, Bunzing en
Hermelijn aan. Ook hier voor geldt dat
met
het
verdwijnen
van
de
boomgaarden de soortenrijkdom is
afgenomen.
Als
voorbeeld
de
achteruitgang van de Eikelmuis Eliomys
quercus, ook wel ‘Fruitdiefje’ genoemd,
een zwaar bedreigde soort, die vroeger
algemeen voorkwam in Zuid- Limburg.
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Weldaad voor de mens
Een beslist niet te verwaarlozen functie van zo’n groene oase, zoals een
hoogstamboomgaard zeker genoemd mag worden, is de positieve
werking op de menselijke geest. Fluitende vogels in een bloesemende
boomgaard zijn weldadig voor de mens, een lust voor oog en geest, waar
geen medicijn tegenop
kan. Daarnaast zorgt de
nabijheid
van
zo’n
boomgaard, net als een
bos of groensingel, voor
een reductie van fijnstof.
Invang van fijnstof en
het
luchtzuiverende
vermogen van een 5 á
10 hoogstambomen in
de directe nabijheid van
je huis, zouden de fijnstof in je woning met 50% reduceren volgens
deskundigen. Kortom, de hoogstamboomgaard was en is nog steeds een
belangrijke leefomgeving voor plant, dier en mens.
Voedselvoorziening
Ook voor de mens waren de vruchten uit de boomgaard een welkome
aanvulling op het beschikbare voedsel. Vooral in de 1ste helft van de vorige
eeuw was het hard ‘lebeure’ voor de dagelijkse kost en was armoede niet
ongewoon. Tot zeg maar halverwege de vorige eeuw draaide het
dagelijks leven in de dorpen hoofdzakelijk rond de voedselproductie.
Moostem, hoes- of fruitweij en het zelf vetgemeste varken waren
belangrijke ‘leveranciers’ van voedsel. Voor veel huisvrouwen was de
belangrijkste dagelijkse zorg om voldoende voedsel op tafel te krijgen
geen gemakkelijke opgave, zeker in de wintermaanden als er weinig vers
voedsel beschikbaar was. Het aanplanten van enkele hoogstam
fruitbomen was dan ook een goede investering t.b.v. de zelfvoorziening
van voedsel. De kelder vervulde de rol van de hedendaagse koelkast en
diepvries. Met de opkomst van het weckglas, vanaf de jaren dertig, werd
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de voedselbewaring voor de maanden dat er geen vers aanbod was,
makkelijker gemaakt. De grote inmaakketel met thermometer stond tijdens
het oogstseizoen in menig huishouden op de kachel, Het voor dat moment
teveel aan fruit, o.a. kersen, pruimen, peren en appels werd ingemaakt en
in de kelder bewaard voor de maanden dat er geen vers fruit voorhanden
was en natuurlijk voor het beleggen van de vermaarde Limburgse vlaai.
Naast het inmaken werden bepaalde appelrassen in ‘de miet’ bewaard;
het meest geschikte ras
daarvoor
is
’t
Keulemenneke’,
een
voornaam hoogstam ras
dat begin 20ste eeuw
massaal werd ingekuild,
een
verdienstelijke
bewaarmethode.
De
appels werden in een
gegraven kuil op een
Provisiekelder
strobed
gestort
en
afgedekt met stro en de vrijgekomen grond. Er ontstond zo een
zuurstofarm klimaat, waarin de appels zich goed lieten bewaren tot ver in
het voorjaar. Als men ze nodig had werden ze dan uit ‘de miet’ gehaald en
verwerkt. Het drogen van het fruit, voornamelijk toegepast bij appels en
peren, was een andere bewaarmethode. Men deed dit door simpelweg de
appels in partjes/schijven te snijden en deze aan een touw te rijgen en
boven het fornuis te laten drogen. Was men in het bezit van een ‘sjanse’oven dan werd er, nadat eerst de broden, de mikken en de vlaaien
gebakken waren, gebruik gemaakt van de restwarmte in de oven. Het
duurde, afhankelijk van de bouwwijze en dikte van de leemlaag van de
ovenkoepel, nog vaak dagen vooraleer de oven geheel was afgekoeld. Na
het drogen werd het fruit op zolder bewaard in grote blikken of linnen
zakken. Nadat ‘de miet’ met Keulemennekes was uitgeput werd het ‘äöf’
(gedroogd fruit) aangesproken. Men welde het gedroogde fruit dan in
suikerwater en bakte er voor de kermis of andere feestelijkheden äöftevlaai van.

23

Rebu en stroop
Met het inkuilen, wecken en drogen van fruit waren de mogelijkheden om
fruit te conserveren, nog niet uitgeput. Appels en peren van mindere
kwaliteit brachten op de veiling nauwelijks wat op. Gebutste, kleine,
misvormde vruchten, rebu of kroet genoemd, werden gebruikt voor de
stroopfabricage. Het stoken van stroop is een eeuwenoud ambacht dat
zeker in het Limburgse wijd verbreid was vanwege de aanwezigheid van
de vele hoogstammige fruitbomen. Stroop was een smakelijk en gezond
voedingsmiddel, dat bovendien eenvoudig zelf te bereiden was. In ieder
dorp waren er wel mensen die zelf stroop stookten. In de herfst stookte
men, afhankelijk van het beschikbare fruit, een hoeveelheid stroop waar
het gezin tot aan de volgende oogst mee toekwam. Soms werd er ook wel
voor de buurtgenoten gestookt (good naobersjchap).

Klaar voor de kook

Ingedikt tot stroop

Halverwege de 18e eeuw gingen sommige stroopstokers de zaken wat
grootser aanpakken en zo deed de loonstroopstoker, als
eenmansbedrijfje, zijn intrede. Hij stookte in opdracht, tegen betaling
stroop voor de dorpelingen. Als vergoeding werd vaak afgesproken dat hij
een deel van de stroop mocht behouden, die hij dan weer verkocht aan
dorpelingen die zelf niet over stroopfruit beschikten. In feite het begin van
de handel in stroop.
Tot zover deze verhandeling over de fruitweij, haar gasten en revenuen.
In een volgend artikel zal ik nog enige vermeldenswaardige zaken op
‘fruitteeltgebied’ in en rond Ulestraten belichten.
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Van Aubade tot Serenade
Bert Merk, namens Werkgroep Vogels
Inleiding
Hoewel er in de herfst vaak een opleving van het zingen van vogels
plaatsvindt, vindt het hoogtepunt ervan in de lente plaats. Vandaar dat we
de lezer in dit nummer een artikel over gezang van vogels aanbieden. Een
onderwerp dat hier helaas in woorden wordt gevat, maar dat eigenlijk
vergezeld zou moeten gaan van een klankbeeld van vogelgeluiden.
Vanwege die beperking gaan we dan ook vooral in op de functie en het
ontstaan van de zang, alsmede de relatie tot de seizoenen en de
verscheidenheid van geluiden.
Functie van de zang
De indrukken, die het gezang
op mensen maakt, zijn nogal
verschillend. De één zal de
zang snel in relatie tot de
functie zien
(alarm
of
lokroep), de ander zal zoiets
als een natuurlijk concert
beluisteren. De vogelkenners
benutten het gezang vaak om
een vogel thuis te kunnen
Vuurgoudhaantje
brengen, met name als het
gaat om vogels die je moeilijk te zien krijgt, zoals de wielewaal, appelvink,
vuurgoudhaan e.d.
Hoe zit dat nou met de functie? Het is niet zo, dat een vogel alleen maar
voor de lol zingt. Per slot van rekening maakt hij kenbaar waar hij zit, ook
aan zijn belagers en zingen kost tijd en energie, terwijl dat beter in het
zoeken van voedsel gestoken kan worden. Deze nadelen echter wegen
op tegen de positieve functies.
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De vogel bakent door zijn gezang een territorium af. Het is een teken van
zijn heerschappij. Indringers van dezelfde soort worden ‘weg gefloten’.
Zowel de bezitter van een territorium als de indringer gaan hetzelfde
zingen. Gaat de één over op een motief, dan doet de ander dat ook. Men
wacht ook op elkaars antwoord om te constateren of die ander er nog is.
Tegengesteld aan dat eerste punt is dat de vogels elkaar opzoeken. Met
name in een periode, waarin de territoriumdrang niet zo groot is,
bijvoorbeeld in de winterperiode. Dan zie je regelmatig grote groepen
vinken in het veld. Samen komen ze beter de winter door. Het mannetje
gebruikt de zang om een vrouwtje te lokken: hetzij naar het territorium,
hetzij naar een nestplaats of om tot paring over te gaan. D.m.v. het gezang
(met inbegrip van allerlei andere schreeuw- of piepgeluiden) wordt er
gecommuniceerd. Een van de belangrijkste geluiden is de alarmroep. Het
repertoire van alarmroepen is groot, hoewel net bij die alarmroepen er niet
zo'n groot verschil is tussen de diverse vogelsoorten als bij het ‘echte’
gezang. Wel is het zo, dat vogels kunnen aangeven of de dreiging vanuit
de lucht of vanaf de grond komt en ook vanuit welke richting. Tot slot
maakt de zanger zichzelf kenbaar; de soort het geslacht, welke vogel
precies (de ene vink zingt iets anders dan een andere) maar ook kan men
er vaak de conditie van de vogel aan ‘afhoren’.
Geelgors Bron: Wikimedia

Om effect te blijven
hebben
wordt
de
functie
vaak
nog
versterkt. Dat gebeurt
bijvoorbeeld
door
herhaling. Denk hierbij
maar aan de geelgors.
Uit tellingen blijkt dat
die wel tot 1000 maal
per dag de typische tsitsi-tsi-tsi-tsi-tsitsièèèèèèèh (moeder
mag ik 'n ijssieieie) laat
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horen. Uit proeven is gebleken dat vogels een basispatroon erven. Ook
als ze de ouden niet gehoord hebben zingen ze nog dat basispatroon: het
zal echter niet tot een uitstekende zang uitgroeien. Door dat van andere
vogels te leren gebeurt dat wel. Dat is onder andere goed te horen bij de
vink, die vlak voor het eerste broedseizoen op gang komt. De eerste zang
heeft dan nog zijn gebreken. Na enkele dagen is het duidelijk beter. Iedere
vink heeft wel kleine nuances in zijn basispatroon. Vogels herkennen
elkaar daardoor. Per gebied zijn er ook verschillen. Men spreekt ook wel
van dialecten. Een vink in de Ardennen heeft een andere ‘slag’ dan onze
vink. Bij de ortolaan is dat dialectgebied nog veel kleiner. Op een kilometer
afstand zijn er al verschillen in dat basispatroon te horen.
Herkennen van vogelgeluiden
Gezien de verscheidenheid in
bouw van dat stemapparaat en
uiteraard de grootte daarvan, is
het verklaarbaar dat er vogels zijn
met ontzettend hoge klanken (de
winterkoning met toonhoogtes van
4000 trillingen per seconde) en erg
lage klanken van de roerdomp
(misthoorn-achtig
whoemp
geluid). In het algemeen kan men
stellen: hoe kleiner de vogel hoe
hoger het geluid dat hij voortbrengt
en hoe groter de vogel hoe lager. Winterkoning
Bron: Wikimedia
Voor de vogelkenner zijn deze
typische kenmerken noodzakelijk om vogels te herkennen. Soms is een
geluid zo uniek dat het gemakkelijk te herkennen is. Soms zijn er handige
ezelsbruggetjes. Het is een kwestie van oefenen: steeds maar weer
opnieuw luisteren en proberen te onthouden. Zo moeilijk is dat nu ook
weer niet. Ga maar eens na wie u uit uw omgeving aan de stem zou
kunnen herkennen. Dat aantal loopt al vlug in de tientallen. Neem daarbij
bekenden van de TV, bekende zangers en zangeressen, dan is dit te
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vergelijken met het herkennen van de zang van vogels. Misschien herkent
u nu al een aantal zaken, die u wellicht zijn opgevallen: de tjiftjaf roept zijn
naam. Dat geldt ook voor koekoek, oehoe en wielewaal. Geelgors:
vergelijk ‘moeder-mag -ik-'n-ijsieieie’. De fluiter: een naaimachine, die
opgangkomt. De vink: de typische ‘vinkenslag’. De zanglijster: herhaalt
een motief drie tot vier maal en doet dat met motieven. De roodborst:
beetje ‘rollende’ zang. Hete aardappel in de bek!
Soms zijn er naast de
zang ook nog andere
geluiden,
zoals
het
roffelen van de grote en
kleine bonte specht, het
tikken
van
een
boomklever, het klappen
met de vleugels van een
Grote Bonte Specht
Bron: Wikimedia
houtduif. Er zijn wel
eens optimisten, die getracht hebben het gezang van vogels op noten te
zetten. Zo iets blijkt echter niet meer dan een flauw aftreksel te zijn. Ons
notensysteem is nu eenmaal te beperkt om dat te kunnen doen. Andersom
lijkt het me even ondenkbaar een fluitconcert van Vivaldi door een
zanglijster te laten uitvoeren. Het meest herkenbare voor een musicus is
misschien wel de zang van een Afrikaanse klauwierensoort. Een paartje
vormt een duet en geeft een beurtzang ten beste. Ze zijn zo goed op elkaar
ingespeeld, dat er verfijnde film- en geluidsopnames aan te pas moeten
komen om ze uit elkaar te kunnen houden.
Tot slot
Zo goed als de mens nooit zal kunnen vliegen als vogels, zo zal hij nooit
hun zang kunnen nabootsen. Laten we het maar bij een aantal goede
opnames houden. Er zijn goede Cd’s en Dvd’s te koop bij diverse
natuurverenigingen waarop men een rijk assortiment aan vogelgeluiden
kan terugvinden. De moeite van het bekijken en luisteren.
(Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een oorspronkelijk artikel van de
hand van Jos Smeets (†).
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Haamsjeut in Jubileumjaar
Jan van Dingenen
Inleiding
Dit jaar viert IVN-Ulestraten zijn 40-jarig jubileum. Strikt genomen is het
voorblad van het verenigingsblad D’n Haamsjeut één jaar jonger, maar
een kniesoor die daar op let. Het is dus een feestelijk jaar voor de
vereniging en voor het verenigingsblad. En daarom probeert de redactie
ook de naamgever van ons blad in het zonnetje te zetten: de maretak. De
vernieuwde voorpagina is waarschijnlijk al opgevallen en nu dus ook nog
een artikel over Viscum album zoals de plant officieel heet.
Mijn terugblik
Bij een jubileum hoort een terugblik. Zoals gezegd de vereniging bestaat
40 jaar en het blad bijna 40 jaar. Ieder jaar zijn er 4 nummers verschenen
en dus 156 in totaal. Bij de eerste vier nummers was ik niet betrokken,
behalve als lezer. Toen ontdekte iemand dat ik kan tekenen en werd ik
aangesteld als illustrator
van D’n Haamsjeut. Mijn
eerste bijdrage was de
voorpagina en die is met
wat kleine aanpassingen
sindsdien in gebruik
gebleven. Mijn nieuwe
voorpagina mag wat mij
betreft ook zo lang in
Maretak in volle glorie
gebruik blijven, maar ik
zal daar naar alle waarschijnlijkheid over 40 jaar niet op terug komen.
In het eerste nummer van D’n Haamsjeut schreef Herbert v.d. Akker een
artikel over de naamgever van het blad: de maretak of vogellijm of
mistletoe. Herbert meldt dat hij en vele anderen wat verrast waren door de
naam van het blad. Blijkbaar was de dialectnaam voor de maretak toen
niet zo bekend en de gelijkenis met paardentuig al helemaal niet. In het
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eerste nummer werd ook vermeld dat de eerste Groene Cursus in het
najaar van 1980 was gestart en die liep door tot in 1981. Die cursus heb
ik gevolgd en die bleek zo goed te lijmen dat ik nog steeds lid ben. Zelfs
de verhuizing naar Brabant heeft niet geholpen. Na 1981 werd ik dus
illustrator van D’n Haamsjeut en toen in 2000 alles op de computer gedaan
kon worden, mocht ik ook de vormgeving verzorgen. Ondertussen had ik
bedacht dat ik ook wel wat te melden had over de flora rond Ulestraten en
in 1982 verscheen mijn eerste artikel over de eenbes. Inmiddels is het
afschuiven van taken begonnen. André Ament heeft de vormgeving
overgenomen en de techniek heeft het mogelijk gemaakt om foto’s op een
acceptabele manier zwart/wit af te drukken zodat ik niet meer alle
illustraties hoef te tekenen. Maar schrijven doe ik nog steeds. De 150
artikelen ben ik nu voorbij, denk ik, maar ik hoop dat ik nog even verder
kan.
De plant maretak
Na het eerste artikel over de maretak/haamsjeut, schreef Fred
Erkenbosch in het zomernummer 1985 bij het eerste lustrum, ook een stuk
over deze plant. Fred beschrijft het voorkomen van deze plant in en om
Ulestraten en met name op de fruitbomen en de voor het hout aangeplante
bomen zoals de populier. Natuurlijk heeft hij ook veel aandacht voor de
toch nog steeds wat
Maretak op fruitboompje
geheimzinnige
manier waarop de
parasiet
of
halfparasiet
zich
weet te handhaven.
En vandaag, weer
35 jaar verder, weten
we nog steeds niet
hoe dat precies in
elkaar zit. Ik heb het
zelf tussentijds nog
een keer geprobeerd
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bij het lustrum in 2015, maar er bleven ook toen nog een heleboel vragen
open. En ik heb de indruk dat er vandaag de dag zelfs nog nieuwe zijn
bijgekomen. Goed nieuws dus voor de volgende kroonjaren!
Het wetenschappelijke nieuws heeft te maken met de maretak als
parasiet. De maretak heeft bladgroen, dat is heel duidelijk. Een parasiet
die bladgroen heeft noemt men een halfparasiet, want die kan zijn eigen
bouwstoffen maken als hij van de waardplant water en mineralen kan
aftappen. In principe doet die waardplant hetzelfde: van water en
mineralen zijn bladgroen suikers laten maken, die door weer andere delen
van de plant worden gebruikt om bouwstoffen en dergelijke te maken.
Zonlicht is natuurlijk ook nodig, zowel voor de waardplant als voor de
halfparasiet. Echte of volparasieten zijn niet groen; ze hebben dus geen
bladgroen en moeten in principe de suikers en alle bouwstoffen bij de
waardplant halen. Maar bij de maretak gebeurt iets vreemds. Alles lijkt
aanwezig om zelf suikers te maken en waarschijnlijk doen ze dat ook.
Maar voor de eerste stap in het vervolgproces, missen ze een essentieel
enzym! Althans de onderzoekers vinden het niet op de plek waar het bij
andere planten zit. De maretak kan dus eigenlijk niets met zijn suikers! Er
zijn nu twee mogelijkheden: de maretak steelt toch meer van de
waardplant dan wij dachten of dat enzym zit ergens anders in de plant. Ik
begrijp dat de onderzoekers voor de tweede optie gaan, maar ze hebben
het enzym nog niet gevonden!
Maretak in de achtertuin
Al in 2015 kon ik melden dat iemand in het westen van het land, thuis
maretakken had gekweekt op fruitbomen. Hij had bessen op de takken
gesmeerd en daarna heel lang gewacht en heel vaak gekeken of er iets
gebeurde. Na twee jaar leken de zaadjes actief te worden en na vijf jaar
kon hij een zelf gekweekt besje op een ander fruitboompje smeren!
Wat ik erg leuk vind is dat hij op een van de fruitboompjes twee bessen
smeerde en dat boompje groeit nu met aan de ene kant een mannelijke
maretak en aan de andere kant een vrouwelijke! Dat de maretak
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tweehuizig is zoals dat
heet, was wel bekend.
Maar dit is toeval
natuurlijk. Je ziet nu
aan de ene kant een
vrouwelijk plant met
witte bessen en aan de
andere
kant
een
mannelijke
maretak
met gelige bloemen.
Vrouwelijke bloem van de maretak
Deze zijn klein en ik
heb erg moeten zoeken om een duidelijke foto te vinden van de mannelijk
bloem. Van de witte bessen staan er zeker honderd op internet. De
vrouwelijke bloem is net zo klein als de mannelijke maar valt nog minder
op, omdat deze net zo groen is als de rest van de plant.
Tot slot
Voor mensen die ook een maretak in de
tuin willen heb ik goed nieuws. Er is nu
minstens één Nederlandse maretakkenkwekerij! Deze levert diverse soorten
fruitbomen met daarop een maretak. Je
hebt dan een fruitboom, die fruit levert en
die in de winter (deels) groen blijft. Op
internet zoeken met ‘maretakkenkwekerij’ levert minstens één kweker,
maar heb de indruk dat er ook al
hoveniersbedrijven zijn die kunnen
leveren. Je kunt dus nu een boom met
maretak kopen en bij het volgende
lustrum de eerste bes melden: eigen
teelt!
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Mannelijke bloei van de maretak

De kwallef van Vliek
Henk Urlings
Inleiding
In deze speciale Haamsjeut past een bijzondere editie van Miene Kwallef.
De kwallef van Vliek is bijna al een ecologisch monument, al 7 jaar
inmiddels en niet meer weg te denken. Zo passend gelegen en samen met
het kasteel vormt deze kleurrijke kwallef de entree van Ulestraten als een
versierde toegangspoort.
De opzet
Nog even terug naar het begin (2013). Het was nog slechts een weiland,
wat voorheen de groentetuin van de familie Van Meeuwen was. Er leefde
een idee om de voormalige groentetuin op dezelfde plaats opnieuw te
gaan gebruiken. Na enige aarzeling of alles wel zou kunnen lukken, werd
het idee besproken met de huidige eigenaren, Wieke en Paul C. Het ‘zaad’
viel in goede aarde. (Als er namen van personen worden genoemd, zijn
dat uitsluitend de voornamen, bij dubbele voornamen gevolgd door de
eerste letter van de achternaam). Met een klein groepje nog, werd
nagedacht en rijpten de plannen. Er was geen beeld hoe de vroegere
groentetuin er uit zag, dus ontwikkelden we zelf een nieuw grondplan. We
waren het ook eens over de organisatievorm. We wilden vooral niet
ingewikkeld doen en niet
Eerste werkzaamheden, december 2013
alles
direct
compleet
regelen. De kwallef werd
in alles een groei-project.
Graag
wilden
we
samenwerken met een
groep van maximaal 15
personen. Er moest vooral
niet vergaderd worden
maar samen afgestemd.
Het moet een ‘samentuin’
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worden waar voor en met elkaar wordt gewerkt. Er wordt gerekend op
loyaliteit en eerlijkheid, waarbij ieder naar eigen kracht en kunnen
bijdraagt. Enige echte voorwaarde is dat kwallefleden ook lid moeten zijn
van het IVN. Een trio (Jo F, Wim en Henk) heeft de leiding. Henk vormt de
technische leiding. Een van de leden beheert de kas (vorm: sigarendoos)
en als de bodem zichtbaar wordt, dan wordt een tientje ingelegd. Maar
bovenal geldt het principe van ecologisch tuinieren.
Het eerste begin
Begonnen werd met in het weiland uitzetten van de paden en percelen.
De haag kwam. Dat werd veldesdoorn en lijkt op meidoorn, doch zonder
stekels. Ook zijn enkele pruimenbomen en een notenboom geplant. Het
eerste perceel werd volgens oude regel goed bemest en twee voren diep
omgespit. Als start zou volgend Opening Kwallef van Vliek, december 2013
jaar op dit perceel aardappelen
worden geteeld. Ter onderstreping werd in December 2013
de kwallef geopend en bij deze
gelegenheid is een bord bij de
ingang geplaatst. Gaandeweg
werd de gehele kwallef in gebruik
genomen.
De huidige werkwijze
De regelmaat wordt bepaald door het werken op dinsdagmiddagen.
Natuurlijk zijn er ook andere momenten; het werk kan niet altijd wachten
en het weer bepaalt vaak het ritme. In de wintermaanden is er weinig te
doen. Sommige levende wezens houden immers ook een winterslaap. In
de wintermaanden is een aantal liefhebbers actief in het Vliekerbos en
ook betrokken bij andere natuurprojecten zoals het geologisch monument
in Waterval en bij de moesdistel. Ook worden bosschages op de
Biesenberg uitgedund.
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De kwallef telt ‘n zestal groentepercelen. Het vruchtwisselplan bepaalt
welke groenten op de percelen opvolgend geteeld worden. We
onderscheiden wortelgewassen, aardappelen, peulvruchten, koolsoorten,
bladgroenten en er blijft
steeds een perceel
braak liggen. Op het
braakperceel worden
wel pompoenen en
courgettes
geteeld.
Daarnaast
is
een
Het begin is gemaakt, april 2014
perceel ingericht in zes
onderscheiden vakjes voor de school. Voorts is er een perceel speciaal
voor kruiden en een ander perceel voor het kleinfruit, zoals kruisbessen,
frambozen, aardbeien, bosbessen en ook ‘wiemeren’. Door de hele
kwallef zijn meerdere bloemperken en stroken aangelegd. Het totaal moet
een ecologisch geheel vormen, waar ook vogels, insecten en vlinders zich
thuis voelen. Het lijkt te lukken. We hebben zelfs hazelwormen gezien.
In de kwallef hebben we de werkzaamheden zo verdeeld dat ieder doet
wat het beste bij hem of haar past. Fred, Peter, Yvonne, Wil, Paul C en
Henk zorgen ieder voor een vast groenteperceel en zijn zgn.
perceelbeheerder. We hebben twee Jo’s. De ene (Jo F) heeft de zorg voor
het schoolperceel en de andere (Jo B) ontwikkelt zich als
kleinfruitspecialist. De tweede Paul (Paul M) is onze compostmeester. De
compost rijpt in een jaar tijd van mest tot compost en moet regelmatig
worden omgeschept en daarmee belucht. De vele bloemperken worden
verzorgd door Wieke, Lisette, Cecile en Wim. Het aparte kruidenperceel
krijgt alle aandacht van Lisette en Cecile. In de kwallef hebben we
tuinpaden van gras. Deze worden in het groeiseizoen tweemaal per week
gemaaid door Wieke op haar zitmaaier. Ook in de plantenserre is zij actief.
Onder een afdakje worden tomaten geteeld en op een reststrookje, in de
volle zon, staan nog wat aardbeiplanten en groeien zonnebloemen. Dit
laatste wordt verzorgd door Piet. Piet is ook onze waterdrager. Zeker de
tomaten hebben bijna dagelijks water nodig. Ook de jonge plantjes worden
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gekoesterd. Bij de composthoek staan twee grote betonnen bakken. Paul
C zorgt dat deze steeds voldoende water bevatten. Zo heeft iedereen
genoeg te doen. Natuurlijk helpen we mekaar; het is immers een
‘samentuin’. Ook willen we graag de jeugd de beginselen van de kwallef
meegeven. Educatie hoort immers
Composthoek, augustus 2014
ook bij de doelen van IVN. Er is
daarvoor een apart perceel ingericht,
met 6 vakken om ook de
vruchtwisseling
te
kunnen
demonstreren. Met name Jo F en
Peter begeleiden wekelijks enkele
kinderen van groep 7 van de
basisschool.
In de praktijk
Elk jaar, einde februari, zijn de plantplannen per perceel gereed. De
pootaardappelen worden aangeschaft. Plantjes en zaad worden naar
behoefte gekocht. In maart begint het kwallefseizoen. De kosten kunnen
worden gedeclareerd. Eerder hadden we een verrekensysteem voor de
De kwallef in volle glorie, augustus 2014

36

geoogste groenten. Het was een heel rekenwerk en geregel met
afrekenen. Daar zijn we van afgestapt. We hebben nu afgesproken dat
ieder van alle percelen kan oogsten voor eigen gebruik. Het is heel sociaal
om dit onderling af te stemmen en mekaar attent te maken op oogstrijpe
vruchten en groenten. We geven ook aan elkaar tips over recepten. We
houden ervan om nieuwe groenten uit te proberen of vergeten groenten
opnieuw te proberen. Zo blijven we ontwikkelen en experimenteren. Niet
altijd lukt alles. Dat moet je ook leren accepteren. Mijn idee daarover is dat
de natuur de baas is en wij in feite met permissie van de natuur nemen.
We mogen dankbaar zijn dat de natuur ons een en ander gunt. Dus
moeten
we
ook
veel
teruggeven.
Ecologisch
werken hoort hier als
vanzelfsprekend bij. Meer
nog, we hebben maar te
accepteren als de natuur
eens iets anders wil. We
Open dag eerste lustrum, juli 2018
hebben dus te dealen met
andere levende organismen, als schimmels, bacteriën, diertjes en zo. Als
je daar last van hebt moet je er mee leren omgaan. Enkele jaren geleden
hadden we last van een vervelende schimmel in de aardappelen en
tomaten, fytoftora. Het blad sterft dan snel af en de aardappel groeit niet
meer. Bij zwoel weer ontwikkelt de fytoftora snel. We willen geen chemisch
middel gebruiken. Remedie is dat de aardappelplant droog staat op
ruggen. Ook zijn aardappelrassen te telen die resistent zijn. Er zijn dus
altijd kansen, zonder de natuur te (ver)pesten. Tomatenloof mag niet nat
worden. Wij telen ze dus onder een afdakje en regelmatig wordt aan de
voet water gegeven. Tegenwoordig hebben we de coloradokever op
bezoek. Dit mooie kevertje vermeerdert heel snel en vreet het
aardappelloof op. De kevertjes zijn eenvoudig dood te knijpen en bij een
echte plaag te besproeien met pyrethrum (op plantaardige basis). Ook
overdadige luis is met pyrethrum aan te pakken. Momenteel hebben we
veel last van woelratten. We zijn er nog niet uit wat er tegen te doen. Zo
blijf je altijd zoeken naar oplossingen. Noem het maar spelen met de
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natuur, vechten moet je nooit. We mogen best trots zijn op onze
producten. De kwallefleden, ook wel kwallevers genoemd, zien altijd uit
naar de nieuwe oogst aardappels. Jonge aardappels zijn een delicatesse.
We telen meerdere rassen, voor divers gebruik. Ook onze bloemen zijn
succesvol. De bonte bloemborders zijn als kleurenslingers door de kwallef.
De vele slasoorten en zeker de veldsla (als nateelt) worden gretig geoogst.
Verse spinazie is echt lekker. We hebben kolen als voetballen. Uien en
knoflook doen het goed. En we zijn allen verzot op rode bieten, heel
gezond. Door diverse soorten tomaten, onder een afdak te telen hebben
we ook hiervan genoeg opbrengst en ze zijn echt lekkerder. De
pruimenoogst is geweldig. We hebben drie rassen op verschillende
momenten rijp. Ook de perziken doen het prima. Als deze
al rijp afvallen zijn ze, mits nog
fris opgeraapt, heel goed te
gebruiken voor een verrukkelijke
perzikenjam.
Ook
ondernemen we andere acties.
In 2016 hebben we de grote
Restauratie muur van de kwallef
muur aan de achterzijde van de
kwallef gerestaureerd. Het voegwerk was slecht en er ontbraken nogal wat
stenen. Het was een hele klus. We hebben nog een droom. In de achterste
hoek stond ooit een serre, met een mooie gebogen glaswand die overging
in een glasdak. Wie weet? Zo blijven we ontwikkelen/gezond bezig.
Tot slot
We zijn ons bewust dat de kwallef alleen kan voortbestaan als er jongere
kwallevers aansluiten, mensen die ons werk willen voortzetten. In de
afgelopen 7 jaar is er weinig verloop geweest. Dat zegt veel. Naast het
werk maken we ook wel eens een uitstapje en hebben we jaarlijks een
gezellig eetfestijntje in de laan. De kwallef is ook een ontmoetingsplek;
iedereen is welkom op de dinsdagmiddagen.
Veel groe(n)ten, met dank aan Fred Erkenbosch voor de foto’s
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Bomentuin in Moorveld
Paul en Riekie Notten
Inleiding
Midden in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn Paul en Riekie Notten
begonnen met de aanleg van een bomentuin aan het Bospad in Moorveld.
Dit gehucht ligt aan de rand van het door de Oermaas uitgeslepen
Maasdal. Op een korte afstand is er een aanzienlijk hoogteverschil tussen
Geulle Beneden (40 meter boven NAP) en het plateau waarop Moorveld
gelegen is (105 meter boven NAP). In de maashelling zijn door de
eroderende werking van de Oermaas dwarsdalen gevormd. Zo ook achter
ons huis aan het bos met als gevolg een tot 18 meter diepe slenk. Met
name deze diepte achter de woning is benut bij de aanleg van de
bomentuin oftewel het arboretum. Wat betreft Moorveld nog even uit oude
tijden. Voor de annexatie door Meerssen in 1982 was Moorveld oostelijk
van de Heerenstraat grondgebied van Ulestraten (aan de andere zijde
begon het grondgebied van Geulle). Ons huis lag toen nog aan de
Putstraat, de verste uithoek van de gemeente Ulestraten. In Groot
Meerssen bleek vaker Putstraat/weg voor te komen en zo werden wij
uiteindelijk Bospad.
Het ontstaan van arboreta
Een arboretum is een grote tuin of park met daarin een verzameling van
bomen uit de hele wereld. De arboreta zijn ontstaan in Engeland rond
1750/1800, vrijwel gelijktijdig met de ook in Engeland tot ontwikkeling
gekomen Engelse landschapstuin. Dit is een parkachtig gebied met
verspreide bomen, bosschages, waterpartijen tot en met ruïnes, alles
onder de conditie dat er vanuit het centrale punt (het kasteel of
buitengoed) zichtlijnen bestaan van waaruit je het héle park kunt overzien.
In economisch opzicht wordt de 18de eeuw en later gekenmerkt door
expedities naar onbekende gebieden en handelsreizen naar verre, al door
kolonisten in exploitatie genomen landen. Tijdens die reizen ontdekte
nieuwe bomen- en plantensoorten krijgen de bestemming: West Europa.
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Het was ‘bon ton’ in die tijd om bij de aanleg of vernieuwing van een park
te beschikken over de meest moderne bomen. Zo is de mammoetboom in
Nederland ingevoerd in 1853 en zijn in diezelfde tijd 3 bomen van die soort
door Petrus Regout geplant in het park rond kasteel Vaeshartelt.
Het arboretum Notten
De wandeling door bomentuin ‘Notten’ voert via de noordhelling met altijd
wat minder zonlicht geleidelijk aan naar beneden. Eerst passeren wij de
mistletoe-galerij, gevormd door laagstamappelbomen mét wortels die ik
her en der tijdens het rooien van fruitplantages heb weten te bemachtigen.
De groei van maretak is gebonden aan het voorkomen van kalk in de
grond. Op het eind van de winter als er in de natuur minder voedselaanbod
is, willen merels en lijsters met enige
tegenzin die slijmerige bessen van de
maretak pikken. Bij de actie daarna
om dat slijmerige spul weer van hun
snavel te verwijderen, creëren de
vogels ongewild de voorwaarden
voor het kiemen van een zaadje: een
kleine inkeping in de schors van de
boom waarin het achtergebleven
zaadje
kan
ontkiemen.
Het
kiemproces en de uitgroei tot een
klein scheutje duurt jaren. Eén
maretak in onze tuin heeft een
doorsnee van ruim een meter twintig
en groeit elk jaar in omtrek ongeveer 9 centimeter verder uit. Een andere
benaming voor mistletoe is haamsjeut; de vorm van de 2 blaadjes aan een
takje lijkt wel wat op een paardenhaam. Onder de naam Haamsjeut wordt
ook het clubblad van IVN Ulestraten uitgebracht.
Vervolgens lopen we onder een Picea abies inversa (een naar beneden
hangende spar) door, zien de Cornus controversa (een Chinese kornoelje
met recht tegenover elkaar staande takken) en de Pinus (den) strobus uit
Oost Canada. Deze pinus is vanwege zijn lange, gelijkmatig omhoog

40

lopende stam vanaf de 17de eeuw
massaal gebruikt als mast op
zeilschepen. De Nederlandse
Oost- en West-Indische Compagnie lustten er wel pap van. Ons
exemplaar heeft een storm in de
week na carnaval 2019 niet
overleefd. Zijn robuuste stronk
met een stamomtrek van meer
dan een meter siert nu onze tuin.
In de helling aan de overzijde, de zuidzijde van het dal heb ik een
tulpenboom geplant. Dat is gebeurd in de tijd dat ik vanwege mijn werk
nogal eens ‘uitgezonden’ werd naar opleidings- en trainingscentra in een
of ander buiten op de Veluwe (Lunteren, Eerbeek en dat soort plaatsen).
Van zo’n weekje verdieping was voor mij het tuingedeelte altijd het meest
interessant! Vooral als uit de stam van bijvoorbeeld een groene esdoorn
‘ergens’ een donkerbladige beuk groeide. Voor mij lange tijd verwonderlijk
totdat ik daarover in gesprek kwam met een oudere tuinman met een ‘fin
de siècle’ uitstraling. Hij vertelde mij dat zulke afwijkingen in de natuur het
resultaat zijn van foefjes door vroegere tuinlieden. Zeg maar: een beetje
ondeugd van de tuinman om de zorgeloze wandelaar om de tuin te leiden.
Zo’n trucje heb ik ook toegepast door
twee
tulpenbomen
(Liriodendron
tulipiferum) vlak bij elkaar te planten.
Met de groeikracht van die bomen hoef
je niet lang te wachten tot beide
exemplaren volledig in elkaar gegroeid
zijn. Dat betekent voor de stamomvang
van zo’n boom altijd extra bonuspunten.
Het pad vervolgend komen we langs de
Cryptomeria (Japanse cipres met kleine
opgerolde naalden), de Abies grandis
(de reuzenzilverspar) en de Fagus
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sylvatica atropurperea marginata, een wel heel bijzondere beuk met
purperkleurige bladeren die aan de buitenkant nog een wit schulprandje
hebben. Een andere opvallende boom uit het Middellandse zeegebied is
de Kalopanax pictus. Hij groeit in een haagbeukenlaantje dat met enige
hulp van de tuinman én -vrouw helemaal overhuifd is. Zo’n laantje met
dak is in de tuinarchitectuur bekend als een berceau (Frans: wieg) en lijkt
overeenkomstig de betekenis van het Franse woord inderdaad op een
wieg, maar dan wel een omgekeerde. Onze kleinzoon zegt gewoon: ‘opa’s
‘tunnel’. De Kalopanax voelt zich in het Zuid-Limburgse land duidelijk op
zijn gemak: een krachtige groeier met in het voorjaar grote witte
bloemschotels (vergelijkbaar met de bloesem van de vlier maar dan
groter). In het najaar draagt de boom als vrucht grote trossen kleine,
zwarte bessen. Zo’n rijpe oogst haalt gemakkelijk een gewicht van 200 tot
300 gram en blijft niet onopgemerkt voor de ogen van spiedende vogels.
Die rijke voedertafel werd enkele jaren geleden in het najaar gezien door
een tiental in onze contreien zeldzame notenkrakers die zich meer dan
een uur tegoed gedaan hebben aan die overvloed. In een variant op de
warme maaltijdvoorziening voor bejaarden kon ik zeggen: tafeltje dekje,
boompje bekje. De Kalopanax heeft op de hoogte van 1 meter een omtrek
van 125 centimeter. Voor Nederlandse omstandigheden een flink
exemplaar. De stam is van boven tot beneden bedekt met scherpe
‘tankele’, doornen tot 2 centimeter lang. Pas als je de hand tegen de stam
drukt voel je het verdedigingsmechanisme op de schors van de boom.
Overigens, geen aanrader om cipres op ouderwetse wijze in deze boom
te klimmen met de benen om de stam.. Dat wordt altijd pictus plus!
Tenslotte nog twee verdwaalde exemplaren in onze tuin. Ten eerste een
cipres, bekend van de landen rond de Middellandse zee. In de jaren
zestig, zeventig van de vorige eeuw hadden we als kinderen bij het
ouderlijk huis aan de Schonen Steynweg al een cipres geplant. Maar de
boom is eind jaren zeventig tijdens de strenge winter van 1979 (-19° C)
bevroren, ofschoon een daarna geplant exemplaar alle volgende winters
tot op heden goed heeft overleefd. Met die ervaring heb ik midden jaren
tachtig pal voor ons huis ook een cipres geplant. Die boom heb ik in zijn
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jeugdjaren tijdens koude winters vaker met rieten matten, later met een
vrachtwagenzeil op een Christo-achtige manier ingepakt. Passerende
wandelaars zeiden dan: Paul heeft de peniskoker weer van stal gehaald.
Gelukkig is het (winter)klimaat milder geworden en blijft onze cipres nu
gespaard voor zulke schampere opmerkingen. De andere bijzondere
groeier heb ik gekocht in Zuid Frankrijk als Pin parasol, een veel
voorkomende groeivorm van de Pinus pinaster in het Middellandse
zeegebied. Voor mijn gevoel had ik de den op de zuidhelling in het diepe
dal op een goede plek geplant. Ik meende dat daar een soort Montreux
klimaat
zou
heersen.
Zware
teleurstelling. In het diepe dal vlak bij
het altijd koele bronnengebied in het
bos wilde de pinus niet meer dan 10
cm. per jaar groeien. Eenmaal
verplant naar maaiveld-niveau (op
105 meter NAP) produceert de pinus
elk jaar groeischeuten van 25 tot 30
cm. Ik heb de boom al enkele malen
‘opgekapt’ en de kroon van de boom
begint daardoor al aardig de
parasolvorm te krijgen. De slechte
groei in de eerste jaren is duidelijk
zichtbaar aan de groeiringen in de
onderstam.
Helemaal achter in de bomentuin, direct nabij het bos ‘de Breuk’ groeit van
oudsher een Fraxinus exelsior, een es, die volgens mijn vader begin
vorige eeuw al een mooie omtrek had. De boom meet nu in omvang 227
cm. Qua leeftijd dateert de boom van omstreeks 1850. Hij is niet alleen de
primus inter paris maar ook de oudste. Ik heb hem maar tot de baas van
het park benoemd. Na 170 jaar nog steeds krachtig én rechtop! Want, met
al die stormen van de laatste jaren is ook dat niet meer vanzelfsprekend!
De bomentuin met een oppervlakte van bijna 4000 vierkante meter telt
meer dan 50 verschillende soorten bomen en struiken.
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Water, lucht, aarde en vuur (Aflevering 1: Water)
Els Derks-van der Wiel
Inleiding
Er zijn vier elementen die van levensbelang zijn voor het leven op aarde:
water, lucht, aarde en vuur. In dit lentenummer van D’n Haamsjeut zal ik
over het element water gaan schrijven. De andere elementen komen dan
in de volgende drie uitgaven van dit blad aan de orde.
Het element water
Water, alle levende wezens kunnen niet zonder; in de baarmoeder
bevinden we ons al in water. En wij mensen bestaan grotendeels uit water.
Vrouwen voor ongeveer de helft, mannen voor 65%. Eigenlijk is ieder
mens een grote waterzak. We kunnen het verdragen om langere tijd
zonder eten te overleven maar zonder water slechts enkele dagen.
Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. Kijk maar eens
op de wereldbol of in een atlas. We zien dan veel blauw en dat is dus
water. Maar water bevindt zich ook in de lucht als damp, in rivieren en
onder de grond in watervoerende lagen als grondwater. De hoeveelheid
water blijft altijd hetzelfde, wordt nooit meer, nooit minder. Maar water kan
wel van ‘vorm’ veranderen: ijs, sneeuw, hagel, mist, damp etc.
Water stroomt de hele wereld over, valt als regen op de aarde, verdampt
en vormt wolken. Die wolken drijven weg en laten elders het water weer
vallen als regen. De regendruppels waar wij hier nat van worden kunnen
afkomstig zijn uit de hele wereld. Sta daar eens bij stil als het regent.
De totale watervoorraad op aarde is ongeveer 1385 miljoen kubieke
kilometer (1 m³ water is gelijk aan 1.000 liter water). 97,5% van het water
is zout water dat zich vooral in oceanen bevindt. Slechts 2,5% van al het
water bestaat uit zoet water dat gebruikt kan worden door planten, dieren
en mensen. Echter bijna 90% van dit zoete water is niet direct
beschikbaar, omdat het opgesloten zit in ijskappen in Antarctica. Slechts
0,26% van al het water op aarde is beschikbaar voor mensen en andere
organismen. Dit komt neer op ongeveer 93.000 kubieke kilometer. Slechts

52

0,014% van het water kan gebruikt worden als drinkwater, omdat het
grootste gedeelte zit opgeslagen in wolken of in de grond. Door de
toename van de wereldbevolking is er steeds meer drinkwater nodig. En
niet alleen in de huishoudens. Want om alle mensen te kunnen blijven
voeden is er veel landbouw en veeteelt nodig en daarvoor moet water
beschikbaar zijn om de landbouwgewassen op de velden te beregenen en
het vee te laten drinken. Daarnaast heeft ook de industrie veel water
nodig. Op dit moment wordt er al meer dan de helft van het beschikbare
zoet water gebruikt. In 2025 zou
dat bijna driekwart zijn. De
beschikking
hebben
over
voldoende schoon en veilig
drinkwater is voor ons de
gewoonste zaak van de wereld.
We draaien de kraan open en
hoeven niet na te denken of het
wel veilig is om te drinken. Wij
spoelen met ons drinkwater zelfs
onze wc door. Dat is elders op de
wereld wel anders. Op dit moment
ondervindt meer dan 40% van de
wereldpopulatie tekorten aan
water die de landbouw, de
industrie en ook hun persoonlijke
gezondheid bedreigen. Tegenwoordig hebben meer dan een miljard
mensen geen toegang tot schoon water en men verwacht dat in 2025
minstens 3 miljard mensen in 90 verschillende landen te maken krijgen
met ernstige waterproblemen. Tekorten aan water worden veroorzaakt
door een droog klimaat, droogte, uitdroging of waterstress.
Waterschaarste door droogte heeft sinds de jaren 1970 per jaar zo'n
24.000 mensen gedood. Wereldwijd moeten we minder water verkwisten
en duurzaam omgaan met het gebruik van onze kostbare waterbronnen.
WEES ZUINIG MET ONS KOSTBARE WATER
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Activiteiten in Jubileumjaar
Woensdag 1 april 2020: Amfibieën en reptielen in Ulestraten door Els en Wim Derks.
Aanvang: 19:30 uur. Dorpstraat 1. (wimelsderks@hotmail.com 043-364 3740)
Basisschool de Triangel: met alle groepen is een natuuractiviteit afgesproken in
kader van jubileumjaar: groep 1 en2 boswandeling 12 mei; groep 3 en 4 kabouterpad
2 juni; groep 5 en 6 waterdiertjes en bodemdiertjes 2 juni; groep 7 en 8 excursie langs
de Watervalderbeek respectievelijk op 14 en 7 april. Organisatie: Els Derks-van der
Wiel (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. (ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Woensdag 3 juni 2020: Naoorlogse geschiedenis van Ulestraten door Pierre de Rooij.
Aanvang: 19:30 uur Dorpstraat 1. (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 Vliek Tiendschuur
10:30 uur:
Activiteit voor leden IVN.
12:30–17:00 uur: Activiteit voor publiek
13:30 uur:
Officiële opening
Woensdag 17 juni 2020: 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: Bijzondere waterlopen in Ulestraten en omgeving door
Fred Erkenbosch. Aanvang: 19:30 uur Dorpstraat 1. (frederkenbo@gmail.com 068298 7793).
Woensdag 7 oktober 2020: Euver Hoeswei, Bongerd en Fruitverwèrking door Jean
Slijpen. Aanvang: 19:30 uur Dorpstraat 1. (ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
Woensdag 4 november 2020: Ervaringen met het al meer dan 52 jaar maken van tvdocumentaires over natuur en cultuur door Maurice Nijsten. Aanvang: 19:30 uur
Dorpstraat 1. (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. (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 068298 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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