IVN-Ulestraten

Zomer 2020

D’N HAAMSJEUT

Zomernummer 2020

40e jaargang nr. 2

Inhoud van dit nummer
Van de Bestuurstafel, Wim Derks

4

Notulen Algemene ledenvergadering 2020, Leon Schoenmakers

6

Jaarverslag IVN-Ulestraten 2019, Wim Derks

10

Jaarverslagen Werkgroepen

13

Mededeling over Jubileum, Leo Bielders

18

Interview met Wim Ghijsen

19

De kippen van Frans, Paul Notten

23

Landschap rond Waterval, André Ament en Wim Derks

25

Miene Kwallef, Henk Urlings

31

Gagel, gruit en bier, Jan van Dingenen

35

Haamsjeut in eigen tuin, Wim Derks

40

Water, lucht, aarde en vuur, Els Derks-van der Wiel

42

De Egelwegel, Pascalle Satijn

46

Ezels in Ulestraten, Leo Bielders

48

Een huis bomvol mezen, Paul Notten

51

2

IVN INSTITUUT VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID
Afdeling Ulestraten, opgericht 14 maart 1980
D'n Haamsjeut
40e jaargang nr. 2 (www.ivn.nl/afdeling/ulestraten)
Voorzitter (waarnemend): Wim Derks
Secretaris
Leon Schoenmakers
Kasteelstraat 51, 6235 BN Ulestraten
T 043-3643619
E-mail: ivn.ulestraten@gmail.com
Penningmeester
Wim Derks
Bank NL20 RABO 0132 6151 85
Op naam van: IVN, afdeling Ulestraten
Bestuursleden
André Ament
Pascalle Satijn
Jo Frenken
Leo Bielders
Jan de Veen
Ereleden
Wil Dohmen
Frans Passier
Jean Slijpen
Redactie
André Ament
Leo Bielders
Leon Schoenmakers

Kopij naar
andreament47@gmail.com
T 043-3644080/06-44189017

De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel.
Kopij voor de Herfst-uitgave uiterlijk 31 augustus 2020 inleveren.
De tekeningen in deze Haamsjeut zijn van de hand van Jan van Dingenen.
3

Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Wat een bizarre tijden!
Dachten we dat we het leven in de hand hadden, dat we boven de natuur
stonden en dat we de baas op aarde waren. Nu blijkt dat we een kwetsbaar
onderdeel van de natuur zijn. Nu we niet meer in de stad op een terrasje
kunnen gaan zitten en we aan huis gekluisterd zijn, is de aandacht voor
natuur toegenomen. Meer mensen zijn in de natuur gaan wandelen en
meer mensen zijn in de tuin naar vogels gaan kijken. Voorafgaande aan
de coronacrisis was er bij jongeren al een toename van de belangstelling
voor natuur en milieu uit het besef dat er wat moet veranderen in het
handelen van de mensen. Misschien leidt dit tot een nieuwe impuls voor
natuur- en milieueducatie. Laten we als IVN proberen in te spelen op deze
ontwikkelingen. Wie kent jongeren uit Ulestraten of directe omgeving, die
mee willen denken over een vernieuwing van IVN om de aansluiting te
vinden bij de volgende generatie, die zich wil inzetten voor natuur- en
milieueducatie?
Activiteiten IVN
Als gevolg van de coronacrisis zijn alle activiteiten van IVN afgelast,
waaronder helaas ook de jubileumviering. Binnen-activiteiten zijn nog lang
niet aan de orde, zeker niet in het IVN-lokaal. We willen de
wandelingen/excursies in het najaar wel weer gaan opstarten. Vanwege
de coronabeperkingen zal er een maximum aantal van 15 zijn en is
aanmelding vooraf dus nodig. De mogelijkheid van deelname wordt
bepaald op basis van de volgorde van de aanmelding.
Leden van IVN worden via deze Haamsjeut als eerste geïnformeerd en
hebben daardoor de mogelijkheid zich als eerste aan te melden bij de
coördinator van de werkgroep wandelingen en excursies:
wimelsderks@hotmail.com of T: 043-3643740. U kunt zich aanmelden
vanaf nu!
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De betreffende activiteit vindt plaats op:
Zondag 6 september 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)
We willen volgend jaar toch nog iets doen met het jubileum. Wat dat zal
zijn, moeten we te zijner tijd nog bekijken op basis van de dan nog
geldende beperkingen. Als compensatie voor het niet door gaan van de
jubileumactiviteiten zal dit jaar D’n Haamsjeut in kleur verschijnen.
Wil je op eigen gelegenheid genieten van de natuur in onze omgeving of
elders in Nederland, dan kan dat vanuit thuis via https://dwaalfilm.eu/. Via
die website kun je meer dan 300 filmpjes bekijken in bijna 100 ruige
natuurgebieden. Ook via https://www.ivn.nl/nationale-parken/dag-vanhet-nationaal-park is er digitaal de mogelijkheid een excursie maken in
een van de Nationale Parken. Dichter bij huis kun je in jouw eigen tuin de
natuur ontdekken met behulp van https://www.ivn.nl/groen-om-tedoen/nieuws/doe-tip-op-zoek-naar-tuindieren.
Op 19 april 2020 is Huub Snellings op 92-jarige leeftijd overleden. Vele
IVN-leden zullen deze markante natuurgids uit Schimmert kennen. Hij had
een zeer brede natuurkennis met name ook van vogels en zoogdieren.
Volwassenen in Zuid-Limburg, maar met name ook veel schoolkinderen
uit Schimmert zijn geïnspireerd door zijn enthousiaste natuureducatie.
Voor IVN-Ulestraten heeft hij ook meerdere keren een lezing of cursus
verzorgd.
Tot slot
Via deze weg willen wij IVN-Lid Gilbert Petit nogmaals feliciteren met zijn
welverdiende Koninklijke onderscheiding.
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten 2020
Verslag: Leon Schoenmakers
Gehouden op woensdag 15 januari 2020 in verenigingslokaal Onder d’n
Huppel.
Aanwezig: 39 personen
Afgemeld waren: 6 personen, waaronder twee van onze jubilarissen nl.
Mevr. M. Jansen en Mevr.B. Gardeniers – van Weersch.
1
Opening door de (waarnemend) voorzitter
Welkom en opening door waarnemend voorzitter Wim Derks, waarin een
speciaal welkom aan de aanwezige jubilarissen en de twee IVN leden die
in het afgelopen jaar een Koninklijke onderscheiding ontvingen nl. Jo
Frenken en Fred Erkenbosch.
2
Notulen Jaarvergadering 2019
De notulen van de Algemene ledenvergadering op 23 januari 2019
worden, zonder op en of aanmerkingen, door de aanwezigen
goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3
Bestuursverkiezing
Volgens rooster zal Wim Derks aftreden. Wim Derks wordt door de
vergadering herbenoemd voor een bestuurstermijn van 4 jaar. Wim Derks
geeft aan blij te zijn met zowel het aantal bestuursleden als ook de fijne
manier waarop binnen het bestuur wordt samengewerkt. Tevens geeft
Wim Derks aan dat IVN-Ulestraten uitdrukkelijk op zoek is naar een
nieuwe voorzitter.
4
Presentatie van het jaarverslag 2019
Ook in het afgelopen jaar zijn er, mede door de actieve inzet van IVN
leden, mooie resultaten bereikt. Zie voor de uitgevoerde werkzaamheden
en activiteiten de jaarverslagen die in D’n Haamsjeut
gepubliceerd
worden. Gelukkig is de daling van het aantal leden, vanaf 2018,
omgebogen naar een lichte groei. Momenteel staan er 119 leden
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geregistreerd. Ook voor het komende jaar zullen we trachten het aantal
leden te behouden en hopelijk weer te laten stijgen, mede door de
geplande activiteiten t.b.v. dit jubileumjaar. Helaas hebben we wel de
activiteiten voor de jeugdleden moeten stoppen daar er geen leden meer
waren. Op 29 december jl. bij de start van ons jubileumjaar waren er 119
personen die meeliepen met de 40e oudejaarswandeling, de oudste
traditie van onze vereniging en ook al 40 jaar voorbereid en georganiseerd
door Fred Erkenbosch. Het gemiddeld aantal bezoekers aan lezingen over
2019 (thema-avonden) betrof 24.
5
Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen
De coördinatoren doen verslag over de activiteiten van hun werkgroep in
het afgelopen jaar. Deze verslagen worden gepubliceerd in D’n
Haamsjeut.
6
Financieel verslag 2019
Gedurende de vergadering heeft de penningmeester de aanwezigen
voorzien van het financieel jaaroverzicht 2019. Penningmeester Wim
Derks geeft een overzicht en toelichting over onze financiële positie. De
vereniging heeft een redelijk boekjaar achter de rug, mede door de
toename van het aantal leden, waardoor er meer inkomsten waren. In
2018 hebben we bij de stichting Dier in Nood een projectaanvraag
ingediend voor de realisatie van nestkasten en hebben daar een mooi
bedrag voor gekregen. Van die Stichting hebben we inmiddels in 2020 een
donatie van € 500 ontvangen.
Van de Gemeente Meerssen ontvangen we jaarlijks een subsidie van €
500,00. Daarnaast is voor 2020 een activiteitensubsidie toegezegd van €
750,00 ten behoeve van de activiteiten in het kader van het jubileum. De
contributie voor 2021 blijft gelijk aan 2020, en zal conform onderstaand
overzicht gelden.
Lid Ulestraten / donateur
€ 16,00
Lid IVN-landelijk
€ 20,00
Huisgenootleden
€ 8,00
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7
Rapport kascontrolecommissie
Henk Urlings stelt dat de commissie een zeer overzichtelijk en duidelijk
financieel overzicht heeft kunnen inzien. Hij stelt dan ook voor om de
penningmeester decharge te verlenen over de financiële verslaglegging
betreffende het jaar 2019. Met een waarderend applaus sluit de
vergadering zich daarbij aan. Van de controlecommissie is Henk Urlings
aftredend. Nieuw gekozen lid voor 2020 is Hennie Klos. De
kascontrolecommissie 2020 zal gevormd worden door: Piet Schols, Peter
Ummels en Hennie Klos.
8
Jubileumjaar 2020
Leo Bielders informeert, namens de jubileumcommissie bestaande uit
Pascalle Satijn, André Ament, Leo Bielders, Fred Erkenbosch en Henk
Urlings, de aanwezigen over de stand van zaken. Alle activiteiten in het
komend jaar staan in het teken van ons 40 jarig jubileum. De aanwezigen
wordt verzocht alvast de datum van zondag 14 juni te noteren in hun
agenda. Op zondag 14 juni zal het jubileum officieel gevierd worden in de
Tiendschuur nabij Kasteel Vliek. Het programma zal in de Lente
Haamsjeut uitvoerig beschreven worden. Leo geeft al te kennen dat de
dag begint met een brunch voor alle leden. Tijdig worden de leden
uitgenodigd, middels een schrijven en intekenlijst. In de middaguren zullen
er, naast de presentatie van de verschillende werkgroepen middels
‘stalletjes’ ook rondleidingen georganiseerd worden in het Kasteelpark, de
Biesenberg en de Kwallef. Gedurende de dag zal er een PowerPoint
presentatie met foto’s over de afgelopen 40 jaar vertoond worden,
samengesteld door Fred Erkenbosch.
9
Huldiging jubilarissen
De aanwezige jubilarissen, allen 40 jaar lid, zijn:
André Ament, Jo Bex, Fred Erkenbosch, Riekie van Hinsberg, Harry
Jansen, Jan de Klein, Pierre de Rooy, Jean Slijpen en Annelies Smeets
en 25 jaar: Breur Haagmans
Zij worden door Wim Derks in het zonnetjes gezet middels overhandiging
van een kleine attentie. Tevens ontvangt Fred Erkenbosch, i.v.m. zijn
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Koninklijke onderscheiding, nog een inlegvel bestemd voor het boek dat
hij ontving voor zijn grote inzet voor IVN Ulestraten.
10 Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.
Na de pauze, met een heerlijk stukje vla en kopje koffie/thee worden we
getrakteerd op een optreden door ‘Elisabeth aus Wasserfal’ en haar ‘Taxi
chauffeur’. Een zeer geslaagde presentatie en lofzang, inclusief enkele
jodel intervallen. Aan IVN-Ulestraten en haar leden wordt, tot groot
genoegen, een loflied ten gehore gebracht over de aard, geschiedenis en
de kracht van de vereniging. Met dank, middels applaus, wordt deze
Algemene Ledenvergadering 2019 afgesloten.
Na dit optreden is er nog een quiz samengesteld en gepresenteerd door
Els Derks In totaal kunnen er 15 vragen over wetenswaardigheden in de
natuur beantwoord worden. Helaas is er aan het eind geen winnaar aan
te wijzen. We kunnen echter stellen dat het een zeer gezellige en
leerzame avond was.
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Jaarverslag IVN-Ulestraten
2019
Wim Derks
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in
het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene beschrijving van IVNUlestraten. Het afgelopen jaar was dankzij de meestal belangeloze inzet
van velen weer geslaagd te noemen.
Doelstelling
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Dit is de officiële
naam sinds een aantal jaren. Met natuureducatie, activiteiten en
cursussen laat IVN kinderen, volwassenen en ouderen de natuur van
dichtbij beleven. Ten behoeve van de natuurbeleving organiseert IVNUlestraten diverse activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen,
cursussen, lessen, werken in de moestuin en in de natuur. Daarnaast
neemt IVN-Ulestraten deel aan diverse vormen van overleg met de
gemeente en andere instanties. Daar wordt kennis en ervaring ingebracht
in het belang van natuurbehoud en natuurontwikkeling.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de natuur beleven, tot het actief bijdragen
willen leveren aan natuur- en milieueducatie. Na de dip van 98
leden/donateurs in 2017 zitten we weer in een stijgende lijn via 112 in 2018
naar 119 eind 2019. Wij hopen ons ledenaantal minimaal op niveau te
houden, nodig voor een levensvatbare vereniging.
Doelgroepen
IVN-Ulestraten richt zich op de burgers in het algemeen via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten en cursussen, maar ook op bestuurders via

10

overleg met en advies aan de gemeente. Jeugdigen proberen we via de
Kwallef en de basisschool te interesseren voor de natuur.
Activiteiten
Lezingen/ thema-avonden; maandelijks (afgezien van de zomermaanden)
wordt een thema-avond georganiseerd. Het gemiddeld aantal aanwezigen
in 2019 was 24, een mooi aantal.
In 2019 is meegewerkt aan de herdenking van 75 jaar bevrijding.
Samen met IVN-Meerssen was er in 2019 een natuur- en beleefcursus.
De jeugdgroep van IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten is in 2019 met de
activiteiten gestopt vanwege gebrek aan belangstelling van de jeugd. Zo
mogelijk worden losse activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Voor twee groepen van de basisschool is een kabouterpad ontwikkeld en
in het Vliekerbos georganiseerd.
Daarnaast zijn er de activiteiten van de verschillende werkgroepen van
actieve leden die zich inzetten voor de natuur en het milieu in ons mooie
dorp. Het bestuur is zich ervan bewust dat deze activiteiten de grondslag
van onze vereniging vormen en geeft waar mogelijk de nodige
ondersteuning. Zo hebben wij voor het nestkastenproject een subsidie van
€ 750 aangevraagd en gekregen van Stichting Dier in Nood Maastricht.
Netwerk
In het overheidsbeleid neemt duurzaamheid, natuur, milieu en landschap
een steeds belangrijkere plaats in. IVN-Ulestraten geeft daar invulling aan
door op diverse niveaus te overleggen, adviseren en acteren.
Hierna volgt (in willekeurige volgorde) een overzicht van het grootste deel
van ons netwerk.
•
•
•

IVN-landelijk; IVN-district Limburg; IVN-regio Maas en Mergelland;
IVN-Meerssen: een keer per jaar overleg, gezamenlijke activiteiten
voor de jeugd en samen cursus
Gemeente Meerssen
-Groen Platform: een adviesorgaan van het college van B en W. In
dit platform zijn naast IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten o.a. de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

volgende organisaties vertegenwoordigd: Milieudefensie Meerssen,
IKL, LLTB, Wildbeheer-eenheden (WBE), Dienst Landelijk Gebied
(van het ministerie van LNV), Rijkswaterstaat en de Gemeente
-Maaibeleid wegbermen
-Paddenoverzet
-Boomfeestdag
-Natura 2000 Bunderbos
-Wateroverlast
-Operatie Steenbreek
-Onderhoud Biesenberg
Waterschap Limburg, wateroverlast, operatie steenbreek
Stichting Duurzaam Meersen, Platform Duurzaam Meerssen,
Basisschool, lessen en werken in Kwallef
StaatsBosBeheer, onderhoud bos, geologisch monument, poelen
Bosgroep Zuid
Grouwels Vastgoed, voorlichting over de ontwikkelingen in en
onderhoud van het Vliekerbos
Landgoed Biesenberg en Kwallef van Vliek, voormalige kasteeltuin
ingericht als ecologische moestuin
CNME-Maastricht, natuurgidsenopleiding
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, Nacht van de Nacht
Organisatie

Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 6 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep en voor alle
werkgroepen is een coördinator beschikbaar. Binnen IVN-Ulestraten
opereren de volgende 9 werkgroepen: Afdelingsblad, Amfibieën en
Reptielen, Kwallef, Vliekerbos, Planten, Publicaties, Vogels, Wandelingen
en Excursies, Biesenberg.
Traditiegetrouw verzoekt het bestuur voorafgaand aan de
jaarvergadering, de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een
beknopt overzicht te maken van de in het voorbije jaar verrichte
activiteiten. Deze jaarverslagen zijn hier onder opgenomen in deze
Haamsjeut.
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Overledenen
In 2019 hebben wij vanwege overlijden afscheid moeten nemen van
diverse leden, waaronder het erelid Jos Smeets. In het zomernummer van
D’n Haamsjeut stond voor hem een In memoriam.
Koninklijke onderscheidingen
In 2019 hebben twee actieve leden een Koninklijke onderscheiding
gekregen mede vanwege hun werk voor IVN-Ulestraten: Jo Frenken bij
Koningsdag en Fred Erkenbosch bij de Oudejaarswandeling.
Jubileum
IVN-Ulestraten is op 14 maart 1980 opgericht en bestaat in 2020 dus 40
jaar. In 2019 is daarom een jubileumcommissie aan de slag gegaan
bestaande uit Leo Bielders, André Ament, Fred Erkenbosch, Pascalle
Satijn en Henk Urlings. De eerste activiteit in het kader van het jubileum
was de 40ste Oudejaarswandeling onder leiding van Fred. Vertrek en
eindpunt was deze keer de Wijngaardsberghof. Met 119 deelnemers, bijna
drie keer zoveel als het gemiddelde van de afgelopen jaren, was dit een
groot succes. Na afloop waren vele getuige van de uitreiking van de
Koninklijke onderscheiding aan Fred.

Werkgroep Afdelingsblad
Coördinator André Ament
De werkgroep D’n Haamsjeut is verantwoordelijk
voor het afdelingsblad, dat 4 keer per jaar
verschijnt en voor het bij houden van de website.
Het redactieteam van D’n Haamsjeut bestaat,
naast ondergetekende, uit Leo Bielders en Leon
Schoenmakers. Bij het onderhouden van de
website worden we ondersteund door Hélène
Vaessen, een student uit ons dorp, die
momenteel in Eindhoven studeert.
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Wij hebben dit jaar, zoals gebruikelijk, een viertal afleveringen gemaakt.
Naast doorlopende verhaallijnen, zoals de Kwallef (Henk Urlings) en
verhalen over Waterval (Wim Derks en André Ament) zijn er schrijvers met
min of meer vaste onderwerpen. Jan van Dingenen levert kopij over het
onderwerp planten, Paul Notten over heemkunde en de Vogelwerkgroep
over (natuurlijk) vogels. Daarnaast ontvangen we gelukkig ook steeds
meer kopij van andere schrijvers, waaronder Els Derks-van der Wiel, Jean
Slijpen, Fred Erkenbosch en Wim Ghijsen. Dit alles leidt tot een gevarieerd
aanbod van onderwerpen, hetgeen de aantrekkelijkheid van D’n
Haamsjeut hopelijk ten goede komt. Wij danken de schrijvers voor hun
artikelen en hopen dat zij ons nog lang van kopij zullen blijven voorzien.
Tenslotte zijn we ook dank verschuldigd aan Wil Dohmen, die met hulp
van Marie-José Steijns-Kurvers en Fred Erkenbosch er voor zorgt dat D’n
Haamsjeut bij u in de bus valt, hetgeen de vereniging ook nog eens veel
portokosten bespaart. Dank daarvoor!
De website wordt up to date gehouden door Hélène Vaessen. Ondanks
haar drukke studiewerkzaamheden vindt zij steeds de tijd om voor IVNUlestraten de website bij te houden. Zij wordt daarbij van informatie
voorzien door Leon Schoenmakers en ondergetekende. In de praktijk
werkt dit goed en we hopen dan ook de samenwerking met Hélène nog
jaren te kunnen voorzetten.
Dit jaar hebben we ook al voorbereidingen getroffen voor het jubileumjaar
2020. Zo hebben we besloten om het lentenummer volledig in kleur uit te
brengen. Tevens hebben we besloten om een geheel nieuw ontwerp te
maken voor de voorpagina. De huidige voorpagina, een ontwerp van Jan
van Dingenen, dat al dateert uit het jaar 1982 (!) willen we graag in een
moderner jasje gieten.
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Wij hopen van harte dat het jubileum jaar 2020 een interessant jaar wordt
voor IVN-Ulestraten. Wij nodigen jullie van harte uit om jullie
natuurbelevenissen met ons te delen in het komende jaar.
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Coördinator Wim Derks
Zoals elk jaar zijn er ook in 2019 weer verkeersbordengeplaatst tijdens
de paddentrek in Schietecoven en Waterval.
Mensen weten ons te vinden als ze vragen hebben over kikkers, padden
salamanders en reptielen.

Werkgroep Kwallevers van Vliek
Coördinator Jo Frenken
Het jaar 2019 was voor ons geen succesvol
jaar gezien de opbrengsten, maar wel gezien
het leerproces. Zowel de oogst van de
aardappelen als diverse groentesoorten viel
tegen. Ook was de coloradokever dit jaar
veelvuldig aanwezig maar gelukkig minder dan
vorig jaar. Een succes echter was de oogst van
pruimen, perziken en tomaten.
Op basis van leerervaringen uit voorgaande jaren hebben we ook dit jaar
weer het wisselsysteem toegepast, waarbij steeds wisselende percelen
worden gebruikt voor eenzelfde gewas.
De schooljeugd (groep 6) in groepjes van 6
kinderen heeft weer belangrijk werk verricht in
onze tuin. Zij weten nu alles van aardappelen,
sla, wortelen, erwten, pompoenen en
naderhand het oogsten. Ze hebben ook volop
mogen genieten van al dat lekkers dat in onze
kwallef staat.
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Echter na de zomervakantie viel er voor de jeugd niet veel meer te
oogsten, gezien de (te) zomerse omstandigheden. Vandaar dat we voor
groep 6 een rondleiding c.q. excursie naar het bijenpaviljoen in Vaeshartelt
gepland hebben. Dit vonden de kinderen zeer leerzaam, bijvoorbeeld over
bijen en honing. Ook werden de bijenkasten van dichtbij bekeken, waarbij
de koningin werd waargenomen. Ze vonden het heel interessant, hetgeen
onder meer bleek uit het aantal vragen.
Wat 2020 betreft ligt het werk even stil, maar de plannen liggen reeds
klaar. Als de lente zijn intrede doet, wordt er gepoot en gezaaid.
De kwallef is een bijzonder initiatief en een goede stimulans voor de
saamhorigheid van de gemeenschap.
Wij hopen op een mooie zomer, zodat we weer volop kunnen genieten
van dit cultureel erfgoed.

Werkgroep Vliekerbos
Coördinator Fred Erkenbosch
In 2019 heeft de werkgroep de volgende
werkzaamheden verricht:
Landgoed Vliek:
6 augustus en 21 augustus 2019:
Onderhouden van de wandelpaden in het
Vliekerbos, maaien van o.a. brandnetel bij de
ingang bij de holle weg-Klein Berghemmerweg.
Verwijderen van opslag en uitloop, o.a. van de
Robinia pseudoacacia (een boomsoort) en

supersnelle groeier
woekerende braam.
•
11 september 2019: Onderhoud en begaanbaar maken van de
zomereiken-allee in het Vliekerbos. Hiervan profiteerde de 50 deelnemers
aan de bevrijdingswandeling die begon in Vliek richting
Wijngaardsberghof en via deze allee keerde men door het kasteelpark
terug naar de binnenplaats van Landgoed Vliek. Na de
bevrijdingswandeling begon hier de uitvoering van het muzikaal drama ‘In
het zicht van de vrijheid ‘.
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Waterval, oude wijnterrassen en geologisch monument:
•
2 oktober 2019: Kinderen van groep 6, met juffrouw Lia, van de
basisschool ‘de Triangel zijn aanwezig om samen met Robert Gilissen van
het IKL (Instandhouding van Kleine landschapselementen in Limburg) en
leden van onze werkgroep om vervolg-werkzaamheden te verrichten bij
de oude wijnterrassen in Waterval. Deze activiteit staat op het nieuwe
informatiebord vermeld (met foto) bij deze wijnterrassen
•
19 december 2019: Plaatsen informatiebord, met informatie over de
wijnterrassen in Waterval, door boswachter Michel Cabbolet (SBB). Dit
alles in overleg met onze werkgroep.
•
Bijna 120 deelnemers op de 40e oudejaarswandeling op 29
december waren getuige van het officieel in het gebruik nemen van dit
bijzonder informatiebord in Waterval.
Moesdistel in Waterval:
•
22 februari 2019: Maaisel bij moesdistel in Waterval opruimen en
plaatsen van een tafel bij het Geologisch Monument in Waterval. Zitbank
was al eerder geplaatst
•
14 augustus 2019: Maaien brandnetel en andere struiken en
afvoeren van dit materiaal bij de moesdistel. De plant heeft het erg moeilijk
de laatste jaren op deze plek.
Landgoed Biesenberg
•
8 augustus 2019: In de omgeving van de grote ratelaar (sinds 2014)
werd het orchideeën maaisel uitgestrooid dat eerder op de middag was
opgehaald in de orchideeën tuin in het Gerendal. We zijn benieuwd naar
het resultaat hiervan in mei 2020.

Van de Redactie:
Door plaatsgebrek in dit nummer worden de verslagen van de overige
werkgroepen in het herfstnummer gepubliceerd.
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Mededeling over ons 40-jarig jubileum
Leo Bielders
Wat een teleurstelling!
Het coronavirus heeft een lelijke streep gehaald door alle geplande
activiteiten voor wat een feestelijk 40-jarig jubileum van onze vereniging
zou moeten worden. Maar door de ernst van de situatie en de daarbij
afgekondigde maatregelen konden wij niet anders dan alle festiviteiten af
te gelasten. Heel jammer, op de eerste plaats voor u, maar ook voor de
jubileumcommissie die zoveel energie in ons jubileumjaar gestoken heeft.
Maar nood breekt wetten, dat is de afgelopen maanden wel duidelijk
geworden. Het belangrijkste is nu dat u allen verstoken blijft van de
ernstige consequenties van het oplopen van het coronavirus. Het is nog
steeds onduidelijk wanneer een bescherming tegen het virus beschikbaar
komt en tot zolang kan er van een festiviteit helaas geen sprake zijn.
We moeten afwachten en tegen die tijd opnieuw bekijken in welke vorm
we ons 40-jarig jubileum kunnen gaan vieren. De jubileumcommissie ligt
nu noodgedwongen stil, maar heeft beslist de intentie om, zodra de
omstandigheden dat toelaten, nieuwe plannen te gaan maken.
Geniet ondertussen van de mooie dingen in de natuur en blijf bovenal
gezond!
De jubileumcommissie:
André Ament
Leo Bielders
Fred Erkenbosch
Pascalle Satijn
Henk Urlings
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Interview met Wim Ghijsen
André Ament
Leo Bielders
Inleiding
In het kader van het 40-jarig bestaan van IVN Ulestraten interviewen we
een aantal IVN-leden die vanaf het begin nauw betrokken zijn geweest bij
onze vereniging. Enkele weken geleden waren we daarom te gast bij Wim
Ghijsen.
Wie is Wim Ghijsen?
Wim Ghijsen (*1939) is geboren
en getogen in Geulle, een dorp
dat gezegend is met een rijke
natuur en dat een grote variatie
aan landschappelijke elementen
bezit,
zoals
het
Maasdal,
hellingbossen, bronbeken, grinden zandgroeven, boomgaarden
en uitgestrekte akkerlanden.
Ondanks dit alles bleek de liefde
sterker en voerde hem in 1971
naar Ulestraten, trouwens ook
goed bedeeld met de meeste
bovengenoemde
eigenschappen. In zijn jonge
jaren kwam hij als chemisch
analist bij de Sphinx reeds in
Wim Ghijsen
aanraking met de geologie in de
vorm van kleisoorten uit heel Europa die gebruikt werden in de keramische
industrie. Sinds 1982 is hij lid van IVN-Ulestraten waarin hij alle
bestuursfuncties heeft doorlopen: bestuurslid, penningmeester,
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secretaris, voorzitter en momenteel coördinator van de werkgroep
Biesenberg.
Hoe is je belangstelling voor de natuur gewekt?
De belangstelling voor de natuur werd mij met de paplepel ingegeven.
Geulle was destijds een agrarisch dorp en iedereen had wel een moestuin
of wat vee en van jongs af aan moest iedereen hieraan zijn bijdrage
leveren. Bovendien bestond de ontspanning hoofdzakelijk uit ravotten in
de bossen en de zondagse wandeling met de ouders langs de randen van
Maasvallei of door weilanden en velden.
Hoe ben je in aanraking gekomen met IVN?
Dat was op een wandeling van IVN Ulestraten.
Favoriete plek:
Tijdens deze wandeling werden dingen uitgelegd
Dit zijn er vele in
die betrekking hadden op planten, vogels enz.,
Ulestraten,
hangt
kortom allemaal zaken die mij interesseerden. Na
ook af van de
deze wandeling heb ik mij dan ook opgegeven
gemoedstoestand.
als lid van IVN Ulestraten en heb ik talloze IVNwandelingen mee gelopen.
Na mijn pensionering heb ik diverse cursussen begeleid en ook zelf
daaraan meegedaan, zoals de opleiding tot Watergids. De in de loop van
tijd opgedane kennis heb ik goed kunnen toepassen in de commissie
Herinrichting Centraal Plateau die een ruilverkaveling, met uitdrukkelijke
inachtneming van natuurbelangen, moest doorvoeren in onze omgeving
van 2006 tot/m 2014. Momenteel heb ik nog zitting in het Groen Platform,
een adviesorgaan van de gemeente Meerssen betrekking hebbende op
de kwaliteit van het landschap.
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Is er iets in je natuurbeleving veranderd?
Aanvankelijk ligt het accent op het
Favoriete plant:
verzamelen van feiten en weetjes, maar
De es, een sociale boom.
op een gegeven ogenblik ga je je steeds
Zijn geveerde bladeren
meer afvragen hoe bepaalde dingen zijn
laten ook zonlicht door voor
ontstaan en hoe de onderliggende
de onderbegroeiing.
samenhang is. Zodoende is mijn interesse
steeds meer en meer uitgegaan naar de geologie, geen wonder dat ik ook
lid ben van de Nederlandse Geologische Vereniging afd. Limburg en van
de werkgroep Geologie van IVN Spaubeek. Samen met Jacques Ummels
en Fred Erkenbosch heb ik in 2016 de geologie van de gemeente
Meerssen beschreven in het boekwerk Onder Meerssen.
Een ander bijzonder interessegebied van mij gaat over de evolutietheorie,
het ontstaan en de ontwikkeling van levenssoorten door middel van
natuurlijke selectie. Charles Darwin, de grondlegger van deze theorie,
verklaart mij nog steeds regelmatig hoe bepaalde zaken in de natuur in de
loop der tijden zich hebben ontwikkeld tot wat ze nu zijn.
Is er ook iets in de IVN club veranderd?
In de afgelopen decennia heeft IVN Ulestraten een Favoriet dier:
langzame transformatie doorgemaakt van een Geen duidelijke
vereniging hoofdzakelijk gericht op natuurbeleving voorkeur, alleen
en natuureducatie naar een vereniging die meer oog de woelrat valt
heeft voor de omstandigheden waarin deze natuur hier buiten.
zich moet handhaven. Een van de eerste punten die
door IVN Ulestraten in dit verband naar voren werd gebracht, voor zover
ik mij kan herinneren, was de erosie in het buitengebied en het verdwijnen
van de graften. Dit was het begin om de natuur in een breder perspectief
te zien en zo kun je als IVN ook meer voor de natuur betekenen. Deze
verschuiving van puur natuur naar meer milieuomstandigheden is m.i. nog
steeds gaande.
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Hoe kijk je tegen de toekomst van de natuur aan?
Daar ben ik optimistisch over. De mensheid
Mooiste
heeft tot nu toe alle bedreigingen het hoofd
natuurbeleving:
weten te bieden, denk aan de pest, de pokken,
Een bijdrage te kunnen
melaatsheid etc. en meer recent aan het
leveren
aan
de
ozongat in de atmosfeer en de zure regen. Het
realisering van een
bedrijfsleven is er zich van bewust geworden
zoom-mantelvegetatie
dat duurzaamheid een van de belangrijkste
uitgangspunten moet zijn om te overleven. in onze bossen.
Ook de overheid en het onderwijs hebben natuur en milieu hoog en
constant op de agenda staan. Een klein recent
Favoriete vogel:
voorbeeld hiervan is het statiegeld op kleine
De
(noordwaarts plastic flesjes volgend jaar,
gevolgd door
trekkende)
statiegeld op blikjes in 2022. De wereld vervuilen
kraanvogel.
zoals in de jaren ‘70 en ‘80 het geval was, is
definitief passé.

Door Marek Szczepanek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0
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De Kippen van Frans
Paul Notten
Onze buurman Frans in het Bospad in Moorveld heeft al vele jaren kippen:
steeds 3 in getal. Ik beschouw ze als een drie-eenheid. Niet die van boven
maar een aardse drie-eenheid. Niet steeds met een happy end. De eerste
groep scharrelaars leefde gelukkig, onwetend van de processen in de
natuur, zoals de paartijd van vossen in september. Met het jonge spul in
haar buik krijgt moeder vos in de loop van de dracht steeds meer honger
en midden in de winter (zo in de loop van de maanden januari/februari) wil
het dier dan wel eens een stevige kluif verschalken. Traditionele
kippenhouders weten dan dat voor de kippenstal alarmfase 1 wordt
afgekondigd. Erg vervelend voor de kippenbaas want een vos doodt vaak
meerdere kippen en sleept er één mee (voor zover dat lukt) naar het nest
met jongen.
Dat patroon van predatie (doden van dier voor voedsel) kan ik me
herinneren uit de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw toen zowat
iedereen een kippenhok had. Buiten de grote kippenfarms die goed
beveiligd zijn tegen vreemde indringers heeft een enkeling nog wel een
ouderwets kippenhok. Zoals buurman Frans, die zijn kippen van ’s
morgens vroeg tot de laatste lichtstraal vrij laat rondlopen in een ren met
gras; de hele dag door dabben en pikken in de grond dat het een lieve
lust is.
In de afgelopen decennia heeft hij al enkele malen de vos op bezoek
gehad; met buitenkippen blijft dat steeds een zekere dreiging. Als goede
buren zijn we altijd bereid de zorg voor Frans’ kippen op ons te nemen als
hij met het gezin
Door Marek Szczepanek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0
elders vertoeft. Zo ook afgelopen jaar. Toch hebben we toen als ervaren
oppassers een stevig exemplaar kip een spoedbegrafenis moeten geven!
Hoezeer men er aan gewend raakt dat een kip kan sneuvelen, het voorval
komt iedere keer toch weer onverwacht.
Vanuit ons raam kunnen we het kippenhok van Frans in de verte zien
liggen. Voor ons een vertrouwd beeld. Overigens, niet alleen vanwege de
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kippen. Ook een kleine mussenkolonie, gehuisvest in een dikke haag aan
de Heerenstraat, behoort tot de vaste bezoekers en deelt in de vreugde
van het voedselaanbod. Al spiedend richting kippen zagen we enige tijd
geleden een fel gekleurd sporttenue over de draad van de kippenren
hangen. Een wat vreemde combinatie met kippen. ‘Maar komaan, Paul,
niet te kritisch zijn naar je omgeving!’

Toen het sporttenue na een maand nog steeds vrolijk in de wind wapperde
ben ik toch maar even op bezoek gegaan bij Frans. Wat blijkt? Behalve
van grondtroepen waar we de vos toe mogen rekenen, heeft nu ook de
luchtmacht in de vorm van een buizerd het voorzien op de kippen in het
Bospad. Enige tijd geleden betrapte Frans een buizerd, die in sierlijke
vlucht was neergestreken op een kip en driftig bezig was met het kaal
plukken van het dier. Frans’ interventie was net op tijd. Behalve de
geplukte veren had de kip nog geen beschadiging opgelopen. Eind goed,
al goed. En om dat zo te behouden is er buiten het gekleurde sporttenue
nu ook nog een groen net gespannen over het grasveld én de kippen.
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Landschap rond Waterval (Deel 20b)
Ommetje Waterval: de wijnterrassen
André Ament en Wim Derks
Inleiding
In de vorige aflevering in deze serie verhalen over Waterval hebben we
een wandeling beschreven, die precies het gebied van Waterval omvat.
Op het kaartje bij de wandeling zijn de punten met bijzonderheden
aangegeven met nummers. Er zijn met name twee thema’s die deze
wandeling aantrekkelijk maken. Dat zijn in de eerste plaats de aanwezige
wijnterrassen en in de tweede plaats de geologische opbouw. Wij zullen
in deze en volgende delen van ons verhaal over Waterval, deze thema’s
afzonderlijk beschrijven. In dit deel (Deel 20b) komen de wijnterrassen aan
bod en in deel 20c worden de in geologisch opzicht markante punten
besproken, waaronder de groeve, de bronnen met kalkafzettingen, de
oude Maasafzettingen en de bron van de Watervalderbeek.
Oude wijnterrassen
Als we vanuit het startpunt van de wandeling via de verharde weg in
westelijke richting vertrekken, dan zien we al vrij snel aan onze
rechterhand een Geologisch Monument in de vorm van een groeve.
Daarover gaat het een volgende keer (Deel 20C). Nu zijn we meer
geïnteresseerd in de helling aan de rechterkant van de groeve. In vroegere
tijden was het veel minder zichtbaar, maar door onze actieve IVN-groep,
die ter plaatse ook geregeld onderhoud pleegt in en aan de groeve, zijn er
al enkele jaren terrassen zichtbaar in de helling: de wijnterrassen. Ook
Staats Bos Beheer (SBB) heeft het belang van dit specifieke gebiedje
erkend en heeft er onlangs zelfs een Inlichtingenbord opgericht met
uitgebreide tekst. Een en ander geschiedde op initiatief van de betreffende
Werkgroep onder leiding van Fred Erkenbosch.
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Informatiebord StaatsBosBeheer bij wijnterrassen Waterval
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Vanaf de weg zijn diverse terrassen goed te onderscheiden. In een vorige
aflevering hebben we al eens beschreven dat wij (de auteurs) een 18-tal
terrassen hebben geteld in de bovenliggende helling. Nog fraaier is dat te
zien op een plattegrond, die Wim Ghijsen in zijn lezing begin februari liet
zien.

Bodem reliëf omgeving Geologisch Monument Waterval. Bron: https://www.ahn.nl

In dit plaatje zijn met bepaalde technieken heel kleine niveauverschillen in
de bovenste aardlaag te onderscheiden. Ter oriëntatie even het volgende.
Het informatiebord staat beneden dicht langs de slingerende verharde
weg. We onderscheiden rechts de niet meer in gebruik zijnde weg van
beneden door het weiland en terug slingerend door het bos naar boven.
De groeve is eveneens duidelijk zichtbaar en nog sterker, nu zien we dat
de hele zuidelijke wand van het plateau een en al gatenkaas is. Maar wat
heel goed te zien is dat de wijnterrassen in deze helling nog steeds
prominent aanwezig zijn als relicten van vervlogen tijden. Nu zijn we ook
veel beter in staat om de betreffende terrassen te tellen. De auteurs die
bij hun telling tot 18 kwamen konden de bovenste terrassen niet meer
visueel herkennen als terras (vlak bij de slingerende weg zijn ze ook
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behoorlijk vervaagd), maar in dit plaatje zijn er duidelijk 25 niveaus te
onderscheiden. En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat er
naar boven toe nog meer zijn geweest die in de loop door aantasting zijn
verdwenen. Uit het plaatje blijkt overigens ook dat de nu nog resterende
terrassen onderdeel uitmaken van een groter geheel, dat zich vroeger
mogelijk over de gehele op het zuiden gerichte helling heeft uitgestrekt.
Links boven zien we zo’n gebied met, dit keer, meer verticaal gerichte
terrassen. Overigens lijken die ook snel weer de horizontale richting te
vervolgen.
We willen nog even terugkomen op de informatie op het informatiebord.
Hier wordt gesteld dat dit de oudste wijngaard van Nederland is. Maar de
vraag is of dit wel helemaal juist is. Deze bewering doet een beetje denken
aan de bewering dat Maastricht de oudste stad is van Nederland; een
claim die in Heerlen en Nijmegen wordt bestreden. Wat zijn de historische
feiten met betrekking tot deze wijnterrassen? Er bestaat een officiële akte,
waarin melding wordt gemaakt van de schenking van wijngaarden, in het
bezit van de proosdij van Meerssen. Het gebied van Ulestraten, behoorde
in die tijd toe aan de proosdij. Maar aangezien er toentertijd nog geen
sprake was van een goed functionerend kadaster, weten we niet zeker of
het deze wijngaard betreft die geschonken werd. Bovendien is de
oorspronkelijke schenkingsakte verloren gegaan en bestaat er alleen een
akte uit het jaar 1138. Daarin staat letterlijk: “Dit allodium (landgoed zonder
leenverhouding) heeft naar ambtelijke vaststelling, alles bij elkaar
gerekend, een grootte van 82 mansi, zowel bebouwd als onontgonnen
land, bossen, beemden, wijnbergen en weiden, akkers, molens, wateren
of waterlopen, uit en terugstromend” (Hovens, pag. 93). (Met mansi
worden waarschijnlijk boerderijen inclusief de erbij horende grond
bedoeld). Dus het is best mogelijk dat onze Ulestratense wijngaard al rond
860 bestond, maar echt bewijs is nog iets anders. Dus ook de claim
‘oudste wijngaard’ moet met een korreltje zout worden genomen.
Misschien dat toekomstig onderzoek naar andere mogelijke restanten van
oude wijngaarden in Limburg nieuw licht kan laten schijnen op deze
kwestie.
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Maar het zou even goed zo kunnen zijn dat de betreffende wijngaard nog
ouder is en eventueel reeds in de Romeinse tijd ter plaatse bestond. Wij
weten dat in de Romeinse tijd wijn een belangrijk consumptiegoed was.
Zo had een Romeinse soldaat recht op een dagelijkse portie wijn. Om de
soldaten, die gelegerd waren langs de noordelijke grens van het rijk, te
voorzien van wijn, werd in Zuid-Limburg op meerdere plaatsen wijn
verbouwd. Dat was mogelijk doordat het klimaat in die tijd gunstig was
voor de wijnbouw. En dat betekende tevens dat de wijn niet meer
aangevoerd hoefde te worden uit verder gelegen, zuidelijke, streken.
Bovendien, vlakbij lagen romeinse villa’s die de productie van de wijn voor
hun rekening konden nemen. Maar ook voor deze hypothese, hoe
spannend ook, is helaas geen nader bewijs. Conclusie: we noemen het
voorlopig toch gewoon de oudste wijngaard van Nederland, totdat anderen
met een tegenclaim komen!
En wanneer eindigde de wijnbouw in onze contreien? We weten dat de
wijnbouw rond 1500 een top beleefde. Vanaf dat moment zet de neergang
langzamerhand in. Rond 1500 wordt het klimaat kouder, resulterend in de
kleine ijstijd rond 1750. Wijnbouw kreeg het steeds moeilijker en bleef
alleen bestaan op de allerbeste plekjes, waaronder de Wijngaardsberg.
Het drinken van wijn wordt langzamerhand vervangen door het drinken
van bier, dus er was ook minder behoefte aan de productie van wijn. Maar
dat werd dus ook steeds moeilijker gezien de klimaat verandering. Ergens
tussen 1750 en 1800 zal de productie op de Wijngaardsberg ter ziele zijn
gegaan en is de wijngaard overwoekerd door bos. En dat heeft er voor
gezorgd dat wij nu nog kunnen genieten van deze mooie relicten uit verre
tijden.
Nieuwe wijnterrassen
Boven aan het Trichtervoetpad bereiken we de nieuwe wijngaarden,
stammend uit het begin van deze eeuw. Op een bijeenkomst over wijn in
Maastricht hoorde W Horstman, de eigenaar van de gronden waar nu de
nieuwe wijngaard staat, achter zich iemand zeggen: ‘Het zou toch mooi
zijn als op de Wijngaardsberg in Ulestraten weer opnieuw wijnbouw komt.’
Hij draaide zich om en zei: ‘Dat is mogelijk’. Zo is een contact ontstaan
dat geleid heeft tot het planten van de eerste druivenstruiken in 2002.
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De navolgende informatie is ontleend aan de website van het Domein
Wijngaardsberg: ‘In 2002 keert de druivelaar terug op de Wijngaardsberg.
Eerst nog bescheiden, een halve hectare met Pinot Gris en Auxerrois. Dat
gaat goed en de wijnen van Domein de Wijngaardsberg vallen al snel in
de prijzen. In 2008 wordt flink uitgebreid met 1,5 hectare Pinot Noir en
Chardonnay. In 2010 volgt een spectaculaire terrassen wijngaard met
Pinot Gris en in 2013 planten we nog meer Chardonnay en Pinot Noir aan.
Het domein is nu 3 hectare groot.’

Tot slot
Door de maken van deze wandeling besef je dat sommige zaken niet
veranderen in de loop van de tijd. De economische en sociale
omstandigheden zijn in de loop van de geschiedenis sterk veranderd.
Maar het gebied van de Wijngaardsberg is blijkbaar zo geschikt voor de
wijnbouw dat men steeds over gaat tot wijnbouw, als het klimaat het
toestaat. Met de huidige klimaatveranderingen voor de boeg, gaat de
wijnbouw een gouden toekomst tegemoet!
Bronnen:
-Hovens
-https://dewijngaardsberg.nl/
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Miene kwallef, zomer 2020, aflevering 27
Henk Urlings
Inleiding
Half mei zijn de IJsheiligen voorbij. De naamdagen van de heilige
Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius vallen van 11 tot en met 14
mei. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het voorjaar
waarop nog nachtvorst kan optreden. Sommige landen, waaronder
Duitsland, rekenden in het verleden ook 15 mei (ook wel aangeduid als
koude Sophie) nog tot de IJsheiligen. Daar gebruikt men nog de
uitdrukking "Pflanze nie vor der kalten Sophie", waarmee bedoeld wordt
dat men nooit spullen moet poten vóór de naamdag van de heilige. Een
late vorstnacht kan in deze periode veel schade aanrichten. Het is een
algemeen bekend gegeven dat je pas na de IJsheiligen kan beginnen met
het planten in de volle grond. Omstreeks deze tijd komt in West-Europa
nogal eens een schade brengende nachtvorst voor. Hij begint meestal
rond 7 mei met een koude noordenwind. Dit jaar was weer een bewezen
ijsheiligenjaar. Begin mei was er doorgaans een koude noordenwind met
in de nachten enkele graden vorst. De vroeg uitgeplante dahlia’s kregen
klappen en de jonge aardappelplantjes leden schade. Een onbeschermde
pompoen heeft het niet overleefd. De vorst kwam niet in de grond. De
zwarte blaadjes zullen in een weekje wel weer aangroeien. Het meeste
fruit heeft de bloei achter de rug. Het aangezette fruit kan een beetje vorst
wel hebben. Toch altijd oppassen. De natuur blijft de baas.
Op bezoek bij …
Bijna alle kwallevers in Ulestraten heb ik inmiddels al bezocht; nog enkele
te gaan. Hoe klein ook, ze zijn altijd de moeite waard. Deze keer ben ik in
Schietecoven bij Didier Petit. Direct achter het huis is op een mooi plekje
een kleine kwallef aangelegd. Didier doet dit vooral ook om de kinderen
ermee vertrouwd te maken. Dat is ook zichtbaar. Noëmi en Oscar gaan
direct mee en hun kleine graafmachine en tractor staan zo opgesteld dat
ze meteen aan het werk kunnen. Het is bijzonder en gewoon prachtig als

31

Didier, Noëmi en Oscar Petit in hun kwallef

je zo vrijelijk opgroeit en af en toe samen wat werkt in de kwallef. Het gaat
er helemaal niet om dat er veel opbrengst is, wel mooi meegenomen. Er
staan enkele rijtjes aardappelen, enkele koolsoorten, wortelen en sla.
Langs het huis staan nog bessen en frambozen.
Verder achter het huis is er ruim plaats voor een weilandje met mooie
bomen en natuurlijk ook fruit. Het is er gewoon en dat is een mooie basis
om lekker in het groen te leven. Merkbaar hebben ze er met z’n viertjes
plezier in. Jong geleerd is … . We wachten geduldig af.
Rucola.
Rucola wordt sinds de Middeleeuwen in het Middellandse Zeegebied
geteeld. Deze slasoort is steeds populairder. Het heeft een pittige, iets
bittere nootachtige smaak. Andere namen voor rucola zijn: roquette,
rakertsla, notensla of mosterdkruid. Van rucola eet je meestal kleine
porties en in combinatie met andere soorten sla en groenten, zoals tomaat
en komkommer.
Rucola zijn de jonge blaadjes van het mosterdkruid. De blaadjes zijn smal,
donkergroen van kleur en sterk ingesneden. Rucola is makkelijk zelf te
zaaien en te verbouwen. Je kunt ervan blijven plukken, omdat het plantje
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steeds weer nieuwe blaadjes vormt. De plantjes groeien goed door en
vormen stevige stengels met gele bloemen. De bloemen zijn ook eetbaar.
Gewoon afsnijden net boven de grond en ze groeien weer als nieuwe
plantjes. Laat je het zaad rondgaan dan zie je spontaan rucolaplantjes op
meerdere plekken in de kwallef terugkomen. Dat mag, woekeren zal niet
snel gebeuren. Zo blijf je steeds rucola houden.

Rucola kun je zo gebruiken:
•
Rauw als aanvulling op andere slasoorten.
•
Rauw op een volkorenbroodje 30+ kaas of (rauwe) ham.
•
Rauw als salade met tomaat en mozzarella.
•
Rauw door een warme pasta met pijnboompitten en ricotta.
•
Kort gekookt en gepureerd met wat olijfolie kan het een pittige
smaakmaker zijn voor soepen, sauzen en warme bijgerechten.
•
Als alternatief voor basilicum bij het maken van pesto.
•
Als garnering op carpaccio, tomatensoep, pizza.
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•

Rauw als basis voor stamppot met bijvoorbeeld zongedroogde
tomaten en pijnboompitten, oude 30+ kaas of pancetta.

Rucola is naast boerenkool een van de gezondste groentes die er
bestaan. Zet deze licht scherpe bladgroente dus regelmatig op het menu.
Hieronder vind je de 5 krachtige eigenschappen van rucola:
•
Rucola is een kruisbloemige bladgroente en werkt zeer alkalisch.
Het neutraliseert zure afvalproducten in het bloed en lymfestelsel.
•
In een ons rucola zit 90% van de ADH vitamine K. Deze vitamine
speelt
een
cruciale
rol
bij
botvorming
en
herstelt
neuronenbeschadiging in de hersenen. Het is goed bij dementie en
alzheimer.
•
Deze krachtige bladgroente bevat o.a. de vitamines A en C en is rijk
aan B11 (foliumzuur), ijzer, calcium en mangaan. Rucola is bijzonder
rijk aan betacaroteen (wordt vitamine A in het lichaam) en beschermt
de kern van al onze cellen tegen straling. Rucola beschermt onze
huid dus ook tegen schadelijke straling van de zon.
•
Omdat rucola veel zwavel bevat is het een zeer goede huid,- en
leverzuiveraar. Rucola helpt ook wanneer je last hebt van acne.
•
Door het hoge vitamine A gehalte en flavonoïden is deze groene
bladgroente een ideale voeding om kanker te helpen voorkomen.
Naast boerenkool is het een van de gezondste groentes ter wereld!
Door regelmatig rucola te eten zou de kans op huid-, long- en
mondkanker verkleinen. Rucola is rijk aan o.a. sulforafaan dat
tevens zou beschermen tegen borstkanker, baarmoederhalskanker,
dikke darm, eierstokken en prostaat kanker.
Zo weer meer dan genoeg kwallef-wetenswaardigheden. En als je het al
te droog vindt, doe dan niet vaker dan eens per 3 dagen water geven.
Maak de planten niet te lui. De worteltjes gaan diep en weten het water
wel te vinden. Als je te vaak water geeft dan blijft de ontwikkeling van het
wortelgestel achter.
Tot een volgende Haamsjeut, groe(n)ten.
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Gagel, gruit en bier
Jan van Dingenen
Inleiding
Het is voorjaar en alles komt weer in bloei. Altijd weer een leuke periode
en altijd weer is er dan een plant waar mijn oog op valt en die dan speciaal
mijn interesse vraagt. Hoe het precies werkt weet ik niet, maar mijn
conclusie is meestal dat ik daar maar eens een artikel aan moet wijden.
Dan weet ik daarna zelf ook hoe het in elkaar zit! En dit jaar was de gagel
de aandachttrekker.
Gagel
Gagel (Myrica gale) is geen erg opvallende plant: een struik tot ongeveer
anderhalve meter hoog die graag natte voeten heeft en dus bij voorkeur
op wat moerassige plaatsen staat. Soms is het dan ook een probleem om
dichtbij te komen. Van een afstand gezien is er meestal dan ook geen
aanleiding om natte voeten te riskeren en dus blijft het dan bij: ‘Daarginds
staat gagel’.
Toch is dat niet helemaal terecht: in een korte periode van de bloei doet
de gagel heel spectaculaire dingen vooral met de mannelijke bloemen!
Gagel lijkt tweehuizig en heeft dus volgens het boekje planten met óf
mannelijke óf vrouwelijk bloemen. Maar volgens de Nederlandse
Wikipedia kan één plant in het ene jaar alleen mannelijke bloemen hebben
en in het volgende jaar alleen vrouwelijke! Nog spannender: de
Nederlandse Flora zegt dat één gagelplant takken kan hebben met alleen
mannelijke bloemen en takken met alleen vrouwelijke en die is dan dus
eenhuizig. Maar andere planten hebben of alleen mannelijke of alleen
vrouwelijke bloemen en zijn dus tweehuizig! Ik heb er verder niets over
gevonden en dat is jammer, want het lijkt me botanisch gezien heel
spannend.
Op de foto is te zien wat gagel maakt van de mannelijke bloemen en
daarbij zijn de vrouwelijke bloemen in het voorjaar uiterst bescheiden!
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Eind maart, begin april zijn de mannelijk bloemen
rijp en komt het stuifmeel vrij. Bijna echt goud!

Vrouwelijke bloemen van gagel

De vrouwelijke bloemen komen uit bruine knoppen en zijn zelf rood. Ze
lijken wel wat op de vrouwelijke bloemen van de hazelaar. Na de
bevruchting ontstaat een staand trosje van ongeveer een centimeter met
groene onrijpe vruchtjes. Die trosjes lijken een beetje op hele kleine
dennenappeltjes. Gedurende de zomer rijpen ze en kleuren dan
bruinrood.
De groene, onrijpe vruchten van de gagel in mei. In augustus, september zijn ze
rijp en roodbruin van kleur.
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Verspreiding van gagel
In mijn omgeving in Midden-Brabant is gagel helemaal niet zeldzaam. De
zandgrond en voldoende natte plekken zorgen hiervoor. Maar toch zijn er
blijkbaar nog meer belangrijke factoren want in het natuurreservaat De
Kampina staat veel gagel, maar er zijn ook veel plekken die zeer geschikt
lijken maar waar helemaal geen gagel staat. Waarom niet? Geen idee.

Dit lijkt een herfst foto, maar de foto is van begin april. De voorste struiken zijn
vrouwelijke gagel planten met de bloemen nog in de bruine knoppen. De gele band
is dor grassen en de rode gloed daar achter zijn mannelijke gagel planten, klaar
voor bestuiving!

In Nederland komt gagel overal voor behalve op de zware rivier- en
zeeklei. En ook niet in Zuid-Limburg! Op de zandgronden bij de Ziepbeek
net over grens, groeit wel gagel. Maar waarschijnlijk komt die afwezigheid
toch niet alleen door de löss, want in Duitsland komt gagel onder de lijn
van Zuid-Limburg naar de Oostzee ook niet voor. Misschien mag de zee
niet te ver weg zijn.
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Gruit en bier
Iedereen die zich wel eens verdiept heeft in de geschiedenis van het bier,
weet dat vóór de Middeleeuwen in ons bier geen hop zat maar gruit. Maar
gruit is geen plant of zo, het is een mengsel van allerlei kruiden. En de lijst
van kruiden die er in gezeten hebben of er soms inzaten, is erg lang. Een
paar voorbeelden: moerasrozemarijn, laserkruid, laurierbes, anijs,
jeneverbes, karwij, salie, duizendblad enzovoort. Een flinke greep uit het
kruidenkastje dus, maar onbetwist de belangrijkste was toen: gagel.
De belangrijkste reden om gagel toe te voegen aan het bier was dat deze
het bier langer houdbaar maakt en niet onbelangrijk de meeste mensen
vonden de smaak lekker. Rijpe gagel heeft een duidelijk geur en smaak
die komt van hele kleine druppeltjes hars die niet alleen op de vruchtjes
zitten, maar ook op de bladeren. Deze zorgen waarschijnlijk voor extra
smaak én voor de betere houdbaarheid. De andere genoemde kruiden zijn
waarschijnlijk vooral een aanvulling of vervanging van gagel als er
daarvan niet genoeg beschikbaar was of te duur. De eerste vier
(moerasrozemarijn, laserkruid, laurierbes, anijs) waren zelfs niet inheems.
Dus die moeten zijn ingevoerd of speciaal gekweekt en zullen dus niet
goedkoop zijn geweest. Maar het rijtje geeft wel een idee hoe gagel zo’n
beetje smaakt.
Gruit en de overheid
Gruit was nodig om een redelijk houdbaar en lekker bier te maken. Uit
archeologische vondsten heeft men geconcludeerd dat rond het jaar nul
in het gebied van de Rijnmonding al gagel gebruikt werd in bier. Maar het
was ook een mooi handvat voor de overheid om belasting op bier te
heffen: geef een beperkt aantal mensen het recht om gruit te verkopen en
hef er dan belasting op. Rond 800 gaf Karel de Grote de verkooprechten
aan de kloosters en aan zijn eigen boerderijen en zo kon hij dus belasting
op de gruit en het bier heffen! In de latere Middeleeuwen kwamen de
meeste van die gruitrechten terecht bij de steden en bij lokale heren of
geestelijken.
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Hop
Maar zoals gezegd: in het grootste deel van Duitsland en de zuidelijke rest
van West-Europa groeit geen gagel. Wanneer men daar begonnen is met
hop als toevoeging om de smaak en houdbaarheid te verbeteren staat niet
vast, maar waarschijnlijk is het gebruik minstens zo oud als van gagel.
Laat in de Middeleeuwen begon men in het huidige Nederland, België en
Noord-Duitsland over te schakelen op bier met hop. Ik vermoed dat men
gebrek aan gagel kreeg want op het lijstje van mogelijke ingrediënten in
de gruit, lijken veel gagel vervangers resp. aanvullers te staan.
Hop (Humulus lupulus) is een inheemse plant en groeit ook bijna overal in
Nederland: de plant ontbreekt alleen in een rand rond het IJsselmeer en
de Waddenzee. Hop is echt tweehuizig en dus heb je planten met en
zonder hopbellen. De brouwer wil de hopbellen, maar de mannelijke
planten zijn wel nodig om die vrouwelijke hopbellen te krijgen.
Blijft nog de vraag waarom de bierbrouwers in ons land begonnen zijn met
gagel en niet met hop. Buiten de Lage Landen en noordwest Duitsland
had men geen gagel en was er dus ook geen keus. Maar in Nederland en
omgeving kon de brouwer dus voor hop of voor gagel kiezen. Die keuze
viel aanvankelijk op gagel, dus die moet beter of lekkerder of goedkoper
zijn geweest. Wikipedia vermeld dat voor redelijk houdbaar bier minder
graan nodig is als je hop gebruikt in plaats van gruit. Misschien vond men
aanvankelijk gagel bier lekkerder, maar als je meer kunt brouwen met hop
heeft dat natuurlijk ook prettige kanten. Nog weer een andere mogelijkheid
is dat bier op basis van gerst niet lekker was met gruit: dat moest dus met
hop. Maar in de lage landen maakte men blijkbaar aanvankelijk bier op
basis van haver en dat ging prima met gruit!
Terug naar gruit
De ‘hele wereld’ drinkt nu dus bier met hop en dan is het hoog tijd om weer
bier met gruit te introduceren. En dat is dan ook gebeurd en met name in
de Lage Landen want daar komt het oorspronkelijk vandaan.
Vanzelfsprekend wordt daarbij gezegd dat het natuurlijker is en gezonder
en misschien wel geneeskrachtig. Maar in ieder geval: het smaakt zeker
anders.
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Haamsjeut in eigen tuin
Wim en Els Derks
Inleiding
In het vorige nummer van D’n Haamsjeut besteedde Jan van Dingenen in
zijn artikel ook kort aandacht aan de mogelijkheid om de maretak in eigen
tuin te krijgen. Dit bracht ons op het idee om onze ervaring met het zelf
kweken van de maretak te delen met de lezers van D’n Haamsjeut.
Het begin
In 2001 zijn we in Waterval komen wonen. In de tuin stonden onder andere
drie laagstam appelbomen en een sierappel. Het was ons bekend dat de
maretak met name op de appel ‘gezaaid’ kan worden. De besjes zouden
vers moeten zijn. We hebben enkele tientallen besjes op de vier
genoemde bomen gesmeerd, op de stam bij het begin van de takken,
zonder eerst een inkeping te maken. Wat er toen precies gebeurde
hebben we niet opgeschreven, maar volgens onze herinnering leidde dat
tot de volgende resultaten, die ook op internet beschreven worden. Met
het grootste deel van de besjes gebeurde niets. Een aantal besjes
ontkiemde, meestal met twee kiemen (ook wel duikers), die aan het
uiteinde een soort zuignapjes kregen, waarmee ze zich op de bast bleven
hechtten. Het ontkiemen kan jaren op zich laten wachten, maar kan ook
binnen een paar maanden gebeuren. Na het ontkiemen kan de groei van
de maretak meteen doorzetten, maar vaak duurt het minstens een jaar
voordat de groei begint. Tijdens het eerste jaar van de groei ontstaat een
piepklein groen sprietje. In het daarop volgende voorjaar groeien uit dit
sprietje twee minuscule blaadjes. Pas een jaar later vertakt dit sprietje zich
in twee takjes waar aan ieder takje weer twee blaadjes komen. Na enkele
jaren groeiden er op alle vier (sier)appelbomen in onze tuin maretakken.
Huidige situatie
Bij één appelboom zijn de maretakken verdwenen. Bij de andere drie
bomen hebben de maretakken zich verspreid over stam en takken. Bij één
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boom zijn er inmiddels
enkele
tientallen
maretakken, bij de
ander vele tientallen
en bij de sierappel
ongeveer 100. Er zijn
mannelijk exemplaren
en vrouwelijke met
mooie besjes. Al vele
jaren oogsten wij
tegen Kerstmis volop
maretakken om uit te
delen. De twee bomen met zeer veel maretakken zijn in slechte conditie.
Of dit door de maretakken komt is niet duidelijk. Het oogsten lijkt wel
noodzakelijk om de bomen in leven te houden, omdat anders te veel
voeding aan de boom onttrokken wordt. Vogels eten van de besjes,
waaronder kramsvogels en boomklevers.
Voortplanting
De maretak plant zich op twee manieren voort, enerzijds via de besjes en
anderzijds door “wortelopslag”. De meeste nieuwe maretakken zitten op
de takken en zijn daar dus gekomen door de vogels. De pitjes zijn
uitgepoept of zijn afgesmeerd vanaf de snavel. In de omgeving van de
oorspronkelijke plant zijn echter zowel naar boven als naar beneden
nieuwe planten gekomen die blijkbaar vanuit de wortels zijn gaan groeien.
Dat dit gebeurt heeft iemand (Fred?) ons ooit bevestigd, maar ik heb dit
niet op internet kunnen vinden.
Tot slot
Toen onze zwager uit Brabant hoorde dat je de besjes van maretakken
kon ‘zaaien’ heeft hij na Kerstmis de besjes in de grond gedaan. Dat is
immers de gebruikelijke manier van zaaien. Hij had toen de maretakken
bij ons nog niet gezien. Zo kan er wel een misverstand komen over het
woord ‘zaaien’.
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Water, lucht, aarde en vuur (Aflevering 2: Lucht)
Els Derks-van der Wiel
Inleiding
In de vorige editie van D’n Haamsjeut schreef ik over water. Deze keer
krijgt u een stuk voorgeschoteld over lucht. De lucht is onuitputtelijk en
voor ons mensen essentieel om te kunnen overleven.
Adem halen
Als we ter wereld komen vullen onze longen zich met lucht en is dat het
teken dat we zelfstandig kunnen ademen en dus kunnen leven. Dat
ademen doen we ons hele leven lang tot aan de dood; dan blazen we onze
laatste adem uit. Als we ademen doen de longen eigenlijk twee dingen: ze
brengen zuurstof in je lichaam en halen kooldioxide er uit. Elke keer als je
inademt komt er lucht met zuurstof je lichaam in. Bij de uitademing wordt
de kooldioxide die je lichaam heeft gemaakt weer afgevoerd. Hoe vaak
ademen wij per minuut? De meeste mensen ademen gemiddeld 16 keer
per minuut. Dit komt neer op zo’n 23.000 keer per dag en dat is teveel.
Een gezondere ademhaling is wanneer je ademhaling per minuut rond de
10 keer ligt. Dit is in een rusttoestand en dit is te beschouwen als de
normaalwaarde van een goede ademhaling. Inademen doen we vaak met
open mond, maar het is eigenlijk beter om in te ademen door de neus en
uit te ademen door de mond. Oefen dit dagelijks bewust op een rustige,
ontspannen manier en je zult merken dat je meer zuurstof binnen krijgt en
je prettiger voelt. Ademlessen geven op school zou een goede zaak zijn!
Lucht
Lucht bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas, 21% uit zuurstofgas en
bijna 1% argon. Daarnaast bevat lucht sporen van andere edelgassen,
een sterk wisselende hoeveelheid waterdamp en koolzuurgas, dat ook in
hoeveelheid sterk kan wisselen. In de buitenlucht bedraagt de hoeveelheid
koolstofdioxide of koolzuurgas ongeveer 0,04%; binnen een woning kan
dit, als er gestookt of gekookt wordt, veel hoger zijn. Door hogere mondiale
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concentraties versterkt dit gas het broeikaseffect op aarde. Sinds de
industriële revolutie is de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer
toegenomen van ongeveer 0,03% naar inmiddels meer dan 0,04%. Met
het inademen komen ontelbaar veel andere stoffen mee. Denk
bijvoorbeeld aan ziektekiemen, virussen, chemische, giftige stoffen,
stuifmeel (hooikoorts), koolmonoxide etc.
De samenstelling van de lucht varieert met de hoogte. Omdat stikstof
minder weegt dan zuurstof is er op grotere hoogte verhoudingsgewijs
minder zuurstof aanwezig. Hoe hoger je in de bergen komt, hoe minder
zuurstof er in de lucht zit. Je krijgt dan last van hoogteziekte als je te snel
naar een hoogte gaat van meer dan 2500 meter. Het is een signaal van
het lichaam: ga niet hoger.
De atmosfeer
De atmosfeer of de dampkring kun je vergelijken met een dunne deken
van lucht om de aarde heen. De dampkring is van groot belang voor de
aarde. Als de dampkring er niet was zouden wij doodgaan van de hitte.
De dampkring houdt onze planeet op een comfortabele temperatuur
(ongeveer 15°C). Het laat de warmte van de zon tot op de grond
doordringen en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt.
De deken is dun in vergelijking met de aarde zelf. De aarde heeft een
straal van gemiddeld 6.370 kilometer. De atmosfeer is slechts gemiddeld
duizend kilometer dik.
Kwaliteit van lucht
Luchtkwaliteit is belangrijk. Doorgaans is de binnenlucht veel meer
verontreinigd dan de buitenlucht. Niet veel mensen staan stil bij de lucht
die we dagelijks inademen. Dit komt omdat de kwaliteit van de lucht niet
direct waarneembaar is, behalve als het niet lekker ruikt…! Echter
chemische stoffen ruiken we meestal niet, terwijl wij die wel ervaren. In de
lucht zitten heel veel verschillende stoffen, zowel kleine deeltjes als
gassen. Vooral ultrafijne deeltjes en roet, stoffen die vrijkomen bij
verbranding in (diesel)motoren, zijn slecht voor onze gezondheid.
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In Nederland zijn er normen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen.
Vooral de concentraties fijnstof en stikstofdioxide overschrijden die norm
vaak. Maar ook als de norm niet wordt overschreden is de lucht meestal
niet gezond.
Fijnstof, vaak afgekort tot PM (Particulate Matter) bestaat uit vele
verschillende vaste stoffen die in de lucht zweven. Het cijfer erachter
(bijvoorbeeld PM10) is de maximale doorsnede van de deeltjes in
micrometers. Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer noemen we ultrafijnstof.
Grote deeltjes worden tegengehouden voor ze in de longen terechtkomen.
Kleinere deeltjes kunnen in de longen en zelfs in de bloedbaan
terechtkomen, waar ze ontstekingen veroorzaken. Fijnstof wordt
beschouwd als de gevaarlijkste lucht-verontreinigende stof, omdat het
gevoelige gebieden van de menselijke luchtwegen binnendringt. De
schade die daar wordt aangebracht is onomkeerbaar. Daarom is het
belangrijk om de hoeveelheid fijnstof in de ingeademde lucht te beperken.
Roet is een van de schadelijkste componenten van (ultra)fijnstof. Roet
ontstaat bij de (onvolledige) verbranding van brandstoffen en bestaat
Met de juiste planten in huis kun je de lucht binnenshuis verbeteren
o.a. varens, sanseveria, lepelplant, graslelie, ficus, goudpalm, klimop
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voornamelijk uit koolstof. Stikstofdioxide (NO2) komt vrij bij verbranding,
vooral bij hoge temperaturen, zoals in de motor van een auto.
Stikstofdioxide is erg ongezond: tienduizenden Nederlanders worden
ernstig ziek van stikstofdioxide. Duizenden mensen sterven eerder door al
die stikstofdioxide in de lucht. Omdat stikstofdioxide makkelijker is te
meten dan roet of fijnstof, wordt de schadelijkheid van luchtvervuiling door
verkeer vaak aangegeven met de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht.
Stikstofdioxide is niet alleen schadelijk voor mens en dier; het veroorzaakt
ook verzuring in de natuur.
Hoe ongezond is luchtvervuiling? Leven in vervuilde lucht is slecht voor je
gezondheid. Luchtvervuiling is in Nederland de derde doodsoorzaak, na
roken en overgewicht. Wonen, werken of naar school gaan in vervuilde
lucht heeft hetzelfde effect als het meeroken van sigaretten. Het is de
veroorzaker van longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker.
Kwetsbare groepen als kinderen en ouderen, zijn extra gevoelig voor de
effecten. Zo heeft luchtvervuiling nadelige effecten op zwangere vrouwen
en het geboortegewicht van baby's. Kinderen die wonen of naar school
gaan in de buurt van drukke wegen hebben vaker last van hun luchtwegen
en een 5 keer grotere kans op zwakke longen. Veel voorkomende klachten
zijn astma en benauwdheid. Ook worden veel mensen kortademig door
luchtvervuiling.
Tot slot
In ons land wordt de luchtkwaliteit gemeten. Via www.luchtmeetnet.nl kan
iedereen op internet zien hoe de kwaliteit van de lucht in de eigen
omgeving is. Het bovenstaande geeft aan dat een goede luchtkwaliteit
heel belangrijk voor onze eigen gezondheid. Op www.longfonds.nl staan
handige tips om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Zonder schone lucht geen gezond leven!
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De Egelwegel
Pascalle Satijn
Egelwegel is in 2019 in België op de 3e plaats beland in de verkiezing van
het Vlaams Woord van het jaar. Wij kennen het hier als Egelsnelweg.
Onderzoekers stelden vast dat de egels het platteland verruilden voor
achtertuinen in dorpen en steden. Waarschijnlijk om de oprukkende
dassen te vermijden. Egels en dassen hebben hetzelfde dieet van onder
andere slakken, regenwormen en ander klein gespuis, maar de das eet
ook egels…. Verstening en omheining van tuinen vormen een bedreiging
voor de leefgebieden van de egel omdat ze onbereikbaar en ongeschikt
worden. Ook het verkeer is een belangrijke oorzaak van de afname van
het aantal egels.
Vaak
worden
tuinen aan 3 zijden
afgeschermd, de
zijde die open is
grenst
meestal
aan
de
weg,
waardoor de egels
genoodzaakt zijn
deze
over
te
steken met alle
gevolgen
van
Egelwegel, een Belgische uitvinding: Bron:Natuurpunt.be
dien.
Door het introduceren van de Egelwegel wordt geprobeerd om de vele
omheinde tuinen met elkaar te verbinden en zo het leefgebied van de egel
veilig te vergroten. Egels zijn niet territoriaal en delen hun leefgebied met
soortgenoten. Ze hebben geen vaste verblijfplaatsen en leggen ´s nachts
grote afstanden af. Hoe meer tuinen worden verbonden, hoe groter en
veiliger het leefgebied kan worden.
Het aanleggen van een Egelwegel of Egelsnelweg klinkt als een groot
infrastructureel werk, maar is een kleine moeite. Een gat van 15 bij 15 cm
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in schutting of hek is al voldoende om de egels door te laten en het
leefgebied makkelijker en veiliger doorwaadbaar te maken. Bij een
tuinmuur kan een onderste steen verwijderd worden of een tunneltje
worden gemaakt onder hek of poort. Als klap op de vuurpijl kan zelfs een
bordje worden besteld bij de Vlaamse website Natuurpunt.be
Als tuineigenaar kunnen we
dus onze bijdrage leveren om
deze iconische tuinbewoner
in stand te houden! Voor
meer informatie kijk op de
website
Zoogdiervereniging.nl of de
Vlaamse
partner
Natuurpunt.be.

Egel Bron: Wikipedia

Van de redactie:
Dat de egel enige hulp van de mens kan gebruiken, blijkt onder meer uit een
alarmerend bericht over een mysterieuze sterfte die momenteel heerst onder de
egelpopulatie. De ziekte kwam eerst meer voor in België, maar heeft inmiddels
ook Nederland bereikt. De egel, die de ziekte oploopt, heeft last van benauwdheid
en krijgt akelige wonden aan kop en poten, en sterft een nare dood. Men weet op
dit moment niet eens of de zieke veroorzaakt wordt door een virus of een
bacterie. Momenteel wordt er onderzocht wat de oorzaak is en wat er eventueel
aan te doen is.
Bron: De Limburger, 12 juni 2020
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Ezels in Ulestraten
Leo Bielders
Bent u ook wel eens ezels in Ulestraten tegengekomen? Ik bedoel niet de
tweevoetige maar de viervoetige wezens! Wie wel eens een wandeling in
onze omgeving maakt kan ze zomaar tegenkomen. Mij overkwam dit een
tijdje geleden toen ik vanuit de verte een paar ezels meende te ontwaren.
Dichterbij gekomen herkende ik ons bekende IVN-lid en actief
werkgroepslid van de Kwallef: Henk Urlings (trouwe lezers van D’n
Haamsjeut kennen wel zijn vaste bijdrage over ‘Miene Kwallef’), met
breedgerande hoed en met vaste hand twee ezels aan een touw
meevoerend. Kun je een ezel mooi noemen? Deze ezels wél, wat mij
betreft. Ze zijn vrij groot en hebben een diepe zwartbruine kleur met grijswitte vlakken aan de onderkant en rond de ogen en de mond. Ook de
lange rechtopstaande oren vallen op. Ze heten Faas en Ulies en als je ze
tegenkomt hoef je niet extra aan de kant te gaan, want ze zijn zachtzinnig
van aard. Henk vertelt me dat ze van het ras Grand Noir du Berry zijn, in
het hart van Frankrijk. Ze werden oorspronkelijk door de boeren als
Faas en Ulies; twee ezels van het zeldzame ras Grand Noir du Berry

48

werkezel op het land en in de wijngaarden gebruikt, maar ook als trekezel
voor de aken op de kanalen die door de Berry lopen. En ook als pak- en
trekezel voor zwaar materieel door het leger. Door de mechanisering werd
de ezel overbodig en stierf het ras bijna uit. Het is aan een groepje
ezelliefhebbers uit Lignières (ten zuidwesten van Bourges) te danken dat
het ras behouden bleef. Ze wisten zo’n 80 ezels te verzamelen om
daarmee verder te fokken. Er is een rasstandaard opgesteld waaraan de
ezel moet voldoen om als Grand Noir du Berry in het stamboek te worden
opgenomen. Het is nog steeds een zeldzaam ras met thans ruim 800
dieren. Faas en Ulies werden in 2016 beoordeeld met een 1e en 2e prijs.
Maar hoe komen twee exemplaren van zo’n zeldzaam ras bij Henk in
Ulestraten terecht? Henk vertelt:
Al jaren organiseer ik in Beek tijdens de Paasvee-jaarmarkt een ezelfeest.
Zo raak je bekend met meerdere ezelrassen en hun specifieke
kenmerken. Ik was liefhebber van het Friese Paard en heb meer dan 35
jaar in totaal 4 van deze paarden voor de koets gehad. Toen mijn laatste
Fries stierf (te jong, aan kanker), kwam het plan om met ezels verder te
gaan. Mijn doel was om 2 grote ezels te gaan aanspannen. De Grand Noir
du Berry (GNdB) zou het meest geschikt zijn. Met Pinksteren is in
Lignières jaarlijks een groot ezelfeest, speciaal voor dit ras.
In 2016 gingen we hier naar toe. Ook Annemie raakte enthousiast. Een
jaar later hadden we Franse vakantieplannen. Eerst een weekje wandelen
bij Vézelay (Bourgondië) en daarna een weekje nabij Bordeaux. Op de
terugreis zouden we nabij Limoges een ezelfeest bezoeken. Meerdere
rassen werden gepresenteerd; mijn voorkeur voor de GNdB’s groeide.
Toevallig was een kennis uit Aalsmeer hier ook aanwezig. Deze Cees
Tromp heeft ook 2 GNdB’s, ook aangespannen. Hij bracht mij in contact
met de secretaresse van het GNdB-stamboek. Ze zou mij informeren over
mogelijke te koop zijnde ezels. Alles op z’n Frans; gelukkig hebben wij
beiden MULO met Frans in het pakket! Via haar en nog andere
ezelliefhebbers kwam ik in contact met Jacques Riviere uit La Chattre, vlak
bij Lignières. Na enkele telefoontjes en de nodige mailtjes konden we de
eerste ezel (Faas) aanschaffen. Samen met Paul Curfs van Vliek werd
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deze opgehaald. Een hele reis heen en weer, een heel avontuur. Jacques
wist dat ik graag nog ’n tweede ezel wilde, immers ezels hebben graag
een soortgenoot in de omgeving. Hij zei toe volgend jaar mogelijk een
tweede ezel beschikbaar ter hebben; hij had er in totaal 7. Hij hield zich
aan de afspraak. In oktober 2018 gingen Annemie en ik op pad en haalden
onze Ulies op.
Inmiddels is de nieuwe stal in de wei klaar en heb ik mijn rijtuig voor het
paard ingeruild tegen een passende koets voor de ezels. Ook is tuig
aangeschaft voor het tweespan ezels, maat Haflinger. Alles gelukt en
tevreden.
Ezelliefhebbers zoals Henk zijn er meer. Daarom is het grappig om te zien
hoe zo’n van oorsprong Zuid-Europees dier in onze streken terecht is
gekomen. De dieren kunnen zich goed aan ons klimaat aanpassen.
Omdat hun vacht dunner is dan dat van bijvoorbeeld een paard moeten
ze in de winter, als het vochtig en koud is, kunnen schuilen. En daar heeft
Henk uiteraard goed voor gezorgd: er staat hen een robuuste stal met
Henk Urlings op pad met zijn ezels
voldoende hooi ter beschikking
als de weersomstandigheden
dat nodig maken. Nee, laat dat
maar aan Henk over!
Oh ja, en mocht u nog denken
dat ezels domme dieren zijn,
niets voor niets luidt het
bekende spreekwoord: Een
ezel stoot zich niet twee keer
aan dezelfde steen! Mocht u
Henk een keer met zijn ezels
tegenkomen, bekijk ze maar
eens met meer aandacht en
geniet van hun nog relatief
ongewone
verschijning
in
Ulestraten.
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Een huis bomvol mezen
Paul Notten
Inleiding
Aan bijna alle gevels van ons huis aan het Bospad in Moorveld hebben
we vogelkastjes gehangen met een opening van 28 mm; de
standaardmaat voor mezen. Veel groter moet die invliegopening niet zijn
want dan heb je andere bewoners, de mussen. Die afweer van mussen
dateert, denk ik, uit vroegere tijden toen vogelnesten nog volop onder de
Oudhollandse pannen gemaakt konden worden en het voor de mussen
geen enkel probleem was om daar te nestelen. Bij oude woningen véél
gaten en kieren, daar moest je als vogel niet lang over klieren! Maar die
tijd is voorbij.
Mezen
Terug naar de mezen. Met de bouw hebben de vogels het relatief
gemakkelijk: de houten woning is er, schoon gemaakt en wel; alleen de
inrichting nog. Voor nestbouw worden mosjes en veren in een niet aflatend
tempo aangesleept
Koolmees, te herkennen aan zijn stropdas
en tot een zacht
bolletje
gevormd
binnen in de woning.
Voor de broedende
oudervogel moet het
een
aangename,
knusse en vooral ook
rustige plek zijn,
anders dan in een
haag in de buitenlucht waar eksters en gaaien aanhoudend rondzwerven,
op zoek naar nestgebroed. Van de vijf aan onze woning bevestigde
nestkastjes zijn er vier bewoond; één pimpelmezenechtpaar, de rest
allemaal koolmezen. Van die laatste kunnen we voluit zeggen: die groeien
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als kool. Een nestkastje met drie afzonderlijke hokjes, het zogenaamde
mussenhotel, heeft geen bewoning opgeleverd.
Als de eitjes er zijn begint de broedtijd van 17 dagen en is de rust rond de
nestkast teruggekeerd. Uren zit de broedende mees op het nest; soms zo
lang dat je zou gaan twijfelen aan een goede afloop. Af en toe komt de
partner even kijken en scharrelt wat rond het stille kastje. En dan opeens
als de vogeltjes uit het ei zijn gekomen is het weer alle hens aan dek. Want
al die hongerige mezenmaagjes willen voortdurend gevuld worden. De
mezenouders vliegen zich bij wijze van spreken het licht uit de ogen. Hoe
vaak gaan ze eigenlijk heen en weer tussen struiken en nestkastje? Als je
je die vraag stelt wil je ze ook beantwoorden. Dus: observeren. Het is een
heel telwerk om daar een duidelijk beeld van te krijgen. Ik ben heel wat
keren met het telraam naar buiten gegaan in de uren tussen 7 uur ’s
Pimpelmees
morgens en 8 uur ’s
avonds; 13 uren per
dag.
Daarvóór en
daarna zullen de
oudervogels ook wel
gevoerd hebben maar
voor de eenvoud van
de berekening heb ik
die minuten maar op
arbo geboekt als vrije
tijd voor persoonlijke
verzorging.
In een kwartier tijd vliegen de mezen samen ongeveer 16 keer met rupsjes
de nestkast in; soms één vlucht meer, dan weer eentje minder. Ieder uur
64 keer aanvliegen met rupsje Nooitgedacht in de bek lijkt een goed
gemiddelde. Met de overige kastjes had ik goed vergelijkingsmateriaal
voor ogen. Ook op die andere plekken wordt 15 tot 18 maal per kwartier
voedsel aangeleverd. Ook tussen de ochtend en de middag géén
opvallende verschillen in de aanlevering van rupsen. Of het zou moeten
zijn dat bij het ouder worden van de jonge meesjes hun bedelgedrag nog
dwingender wordt en de mezenouders daardoor opgezweept worden tot
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nog frequentere voedsel-droppings. Aanvankelijk duiken de ouders met
hun voedselpakket door de vliegopening helemaal naar binnen. Maar
naarmate de meesjes groter worden kan het voedsel sneller afgeleverd
worden; de ouder-vogels klampen zich vast aan de rand van het vlieggat
en leveren vanaf daar het rupsje af. Maar niet steeds. Want om de vier of
vijf leveringen gaat een oudervogel toch weer naar binnen ‘om het toilet af
te trekken’. Ze vliegen dan met een wittig popje naar buiten. En die kleine
vogels maar kwetteren: ‘we zullen ze –de oudermezen- een poepie laten
ruiken!’ Deze paragraaf even afsluiten met de rekensom over het aantal
vliegbewegingen: 64 maal per uur maal 13 uren per dag gedurende 17
broeddagen. In totaal 11.944 vluchten om een nest jongen groot te krijgen.
Daar kun je mee thuis komen! Nog vermeldenswaard. Recent meldt Guus
Eurlings in de Limburger in een van zijn verhalen over de natuur dat een
mezenechtpaar anderhalve kilo aan insecten, rupsen en maden verzamelt
aleer het jonge grut uitvliegt.
Bedreigingen
Eén keer vloog een spreeuw op de opening van het vogelkastje en wilde
brutaalweg zijn kop naar binnen steken. Met een korte, luide kreet heb ik
die actie afgeblazen. Ondertussen dat ik mijn verhaal schrijf hoor ik buiten
af en toe het geschetter van eksters. De gaaien zijn even van het toneel
verdwenen; die hebben vermoedelijk middagpauze. Ik houd mijn hart vast
als al die jonge meesjes binnenkort gaan uitvliegen. Voor eksters en
gaaien is het een kolfje naar hun poten om tussen een nest uitgevlogen
mezen met hun gekrijs veel stampei te maken om zo één van de jonge
vogels te isoleren en daarna dood te pikken.
Tot slot
In het Bospad wonen wij aan de rand van het bos. En daarover zongen
wij eertijds: ‘en in het bos daar zijn de jagers!’ Maar die zijn nergens meer
te bekennen, niet in en niet buiten het bos. Dan maar ouderwets
alarmeren, met twee deksels tegen elkaar zoals in de kersenboomgaard
naast mijn ouderlijk huis, zo’n zestig jaar geleden.
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ZOU HET KUNNEN ZIJN....
Zou het kunnen zijn...
Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnenkeren wordt.
Zou het kunnen zijn....
Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is.
Zou het kunnen zijn...
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt.
Zou het kunnen zijn....
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.
Zou het kunnen zijn....
Dat het zo moet zijn,
opdat de LIEFDE wederkeert!

Bron: Rosalinde Weel www.rosalindeweel.nl
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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 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.

56

