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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Als opfleuring in deze toch wat sombere tijd van de coronacrisis is voorliggende
Haamsjeut weer in kleur. Nu de dagen korten, de temperatuur wat minder uitnodigt
om buiten te zijn en het einde van de coronacrisis nog steeds niet in zicht is, wordt
het voor velen moeilijker, zeker wanneer je alleen bent. Mogelijk dat deelname aan
wandelingen/excursies van IVN, van Rivierpark Maasvallei of terrein-beherende
organisaties (Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) wat
afleiding bieden. Kijk daarvoor op de website van die organisaties, want de
buitenactiviteiten zijn of worden opgestart.
Opstart van IVN-activiteiten
Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de opstart van binnenactiviteiten nog te veel haken en ogen. Wel hebben we zondag 6 september weer de
eerste buitenactiviteit gehad onder leiding van Fred. Er waren 13 deelnemers en
enthousiaste reacties. Omdat het een succes was, hebben we de navolgende
activiteiten ingepland.
Vanwege corona is aanmelden voor deze wandelingen noodzakelijk:
wimelsderks@hotmail.com of 043 364 3740 (Wim Derks).
Zondag 1 november 2020: Ravensbosch o.l.v. Els en Wim Derks. Een bijzonder
mooi hellingbos met vijvers, bronnen en beekjes. Vertrek om 14:00 uur bij De Steeg
1 in Groot Haasdal, Schimmert. (wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740)
Zondag 29 november 2020: Water en grind, de sleutel tot Rivierpark Maasvallei
o.l.v. Fred Erkenbosch. Een wandeling door een prachtig struingebied. Maar ook een
gebied met een bijzondere natuur- en cultuurhistorie. Vertrek: 14.00 uur
parkeerplaats bij Kasteelhoeve Hartelstein bij Itteren. (frederkenbo@gmail.com 068298 7793)
Zondag 27 december 2020: 41e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch.
Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat). (frederkenbo@gmail.com 068298 7793)
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Interview met Jean Slijpen
André Ament en 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 Jean
Slijpen.
Wie is Jean Slijpen?
Jean Slijpen (1950) is geboren en
getogen in Berg & Terblijt. Door
een job bij JCB in Ulestraten en
de liefde is hij hier terecht
gekomen, waar hij sinds 1973
woonachtig is. Ook is hij is een
van de mensen van het eerste uur
bij IVN Ulestraten, waar hij naast
het uitdragen/bewust maken van
het
belang
van
natuurbescherming en -behoud,
het eerste penningmeesterschap
op zich nam en later samen met
Jos Smeets en Jan van Dingenen
zorgde voor ons clubblad D’n
Haamsjeut.
Hoe is de belangstelling voor de natuur gewekt?
Mijn generatie heeft zijn jeugd meesttijds buiten doorgebracht: na
schooltijd vlug ’n boterham pakken en naar buiten, ’n handje helpen bij de
boer, hooien, bieten dunnen, aardappels rapen, etc. Na gedane arbeid
mocht je dan als beloning het boerentrekpaard met veulen zelfstandig
naar de wei brengen; apetrots was je dan. Maar ook zeer aansprekend
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vond ik wel om in de kersentijd, die deels samenviel met de
schoolvakantie, voor dag en dauw op de lange plukladder de kersen te
plukken tussen de fluitende vogels. Je ging als
Favoriete vogel:
het ware ‘op’ in de natuur! Daarnaast ging je
Steenuil en ijsvogel
ravotten in het bos, de Bergerhei, het
om er twee te
Meerssenerbos, de kiezel- en mergelgroeves en
noemen
natuurlijk de mergelgrotten waren het
speelterrein. Meikevers vangen en in ’n lucifersdoosje stoppen of
salamanders scheppen voor in een bakje thuis was gewoon, je wist niet
beter. Een van m’n jeugdvriendjes wist ‘alles’ van de natuur, samen
hebben we urenlange struintochten door de Bergse natuur gemaakt, de
gebaande paden lieten we links liggen, midden in de natuur dus:
fascinerend, spannend en leerzaam.
Hoe ben je in aanraking gekomen met IVN?
Eind ’79 komt IVN voor het eerst ter sprake. Buurtgenoot Fred
Erkenbosch, die al eerder in Meerssen en Spaubeek kennis maakte met
het IVN, had het plan opgevat om ook in
Favoriete planten:
Ulestraten een IVN-afdeling op te richten.
De voorjaarsbloeiers, o. a.
Samen met mijn toenmalige achterbuur
speenkruid, bosanemoon,
Hein Pruppers en Fred hebben we ons, als
muskuskruid, die de lente,
kwartiermakers, verdiept in de organisatie,
een
nieuw
begin,
de doelstelling en vooral, hoe pak je de
aankondigen.
dingen aan om draagvlak binnen het dorp
te creëren. Hiervoor werd zorgvuldig naar medestanders gezocht. Tijdens
een eerste bijeenkomst waren we met 11 personen en hebben Hein, Fred
en ondergetekende zich als interim bestuur beschikbaar gesteld en de
basis gelegd voor de officiële oprichting van IVN – Ulestraten op 14 maart
1980, de 28ste afdeling in Limburg.
Is er iets in je natuurbeleving veranderd?
Jazeker, in beginsel lag de focus op het ontdekken in de natuur, steeds
nieuwe dingen en de opgedane nieuwe kennis delen en gebruiken om de
aandacht op de natuur te vestigen en de dorpsgenoten te doordringen van
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het feit dat het belangrijk is om de kleine landschapselementen te
beschermen en te behouden. Gaandeweg kwam je in je beschermingsdrift
erachter dat andere partijen, bijvoorbeeld de boer of de fruitteler, binnen
hun bedrijfsvoering een heel andere kijk heeft op ‘de natuur’.
Langzamerhand kwam je tot het inzicht dat alles met elkaar verweven is:
de natuur, het landschap, het gebruik door de mens, en dat je er niet alleen
door de bril van de natuurbeschermer naar moet kijken.
Is er ook iets in de IVN – club veranderd?
De club is de afgelopen 40 jaar zeker
Favoriete plek
veranderd. Waar in het begin de focus lag
Cultuurlandschap in en
belang
om
de
aanwezige
rond Waterval, waar de op
invloed van de mens op de natuurwaarden te behouden en de mensen
hiervan te doordringen door het
natuur en het landschap
op verschillende plekken organiseren van wandelingen, excursies
en cursussen, zie je later dat IVN als
zichtbaar is.
vrijwilligersclub, actief deelneemt als
gesprekspartner en gekend en gehoord wordt bij vraagstukken op het
gebied van natuur, milieu en het landschap in de directe omgeving.
Hoe kijk je tegen de toekomst van de natuur aan?
We leven in een drukbevolkt landje met veel (kleine) kwetsbare gebieden
en kleine landschapselementen als leefomgeving voor vaak bedreigde
soorten. De druk op die gebieden neemt
Favoriete dieren
steeds toe en grenzen worden telkens
Das, ree en eikelmuis
opgerekt. Tegengestelde belangen als het
om het gebruik en de inrichting van die gebieden gaat. Daarnaast schieten
we mijns inziens soms ook te ver door in onze ‘beschermingsdrift’
bijvoorbeeld bij de herintroductie van de bever in Limburg; de problemen
zullen zich opstapelen. Belangrijk: de in rap tempo vergrijzende
vrijwilligers zullen opgevolgd moeten worden door jonge energieke
mensen die het stokje overnemen en de lokale natuur en milieu op de
agenda moeten houden en bijdetijdse middelen moeten inzetten om de
jeugd terug aan te laten haken.
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Mooiste natuurbeleving:
Wat dit betreft wil ik graag onderscheid maken in beleving in ‘directe’
zin en in ‘bredere’ zin. Een mooie directe ervaring is het bezoek van het
ijsvogeltje aan onze tuin. Ooit heb ik een kleine vijver aangelegd in onze
achtertuin en er een zestal goudwindes in gezet. De vissen hadden het
er naar hun zin en een seizoen later ontdekten we een honderdtal kleine
visjes van een cm of drie. Een poos later zat er op een ochtend een
ijsvogel op de tuinlantaarn die er vlak naast stond: een ‘wow-moment’.
Maar het werd nog mooier. Voorzichtig gadegeslagen van achter het
gordijn werd duidelijk wat de reden van zijn of haar bezoek was. Vanaf
de lantaarn, die in feite te laag bij de grond was, vloog hij eerst een
stukje omhoog om vervolgens de bekende duik richting de jonge
goudwindes in te zetten. Met succes werden ze even later op de lamp
dood gemept: ja zo wreed kan de natuur zijn. Dit tafereel herhaalde zich
een aantal keren in de weken die daarop volgden. Hij ging net zo lang
door tot alleen de oude goudwindes nog over waren.
Maar ik beleef net zo veel plezier aan de natuur in bredere zin.
Bijvoorbeeld een actieve bijdrage leveren aan de instandhouding van
ons cultureel erfgoed de Limburgse hoogstamboomgaard en de
bijbehorende kleine landschapselementen als een drinkpoel en een
gemengde of Meidoornhaag. Op die manier creëer je de ‘ideale’
leefomgeving voor onze inheemse flora en fauna. Of actief bezig zijn in
de natuur in de zin van actief
meewerken d.m.v. snoeien,
fruitverwerking, etc.
En om het ‘historisch besef’ levend te houden heb ik er een
toegankelijk boekje over geschreven ‘Relicten uit ons fruitverleden’
(zie D’n Haamsjeut, zomer 2019).
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Gevlekte Rietorchis op Landgoed Biesenberg
Fred Erkenbosch, tekst en foto’s
In het artikel ‘Van hoogstam naar een orchideerijk weiland’ in het
lentenummer van de Haamsjeut 2020 gaf ik aan dat er binnen een
afzienbare tijd (2 jaar) op Landgoed Biesenberg wel eens een orchidee
zou kunnen verschijnen. Eerder, in 2018, was hier al de brede
wespenorchis aan getroffen een ‘gewone’ orchidee die ook in veel tuinen
kan voorkomen en zich al jaren op Landgoed Biesenberg handhaaft op
verschillende plaatsen;
een huisorchidee dus.
In 2014 en 2019
hebben
we
een
maaisel met zaden van
grassen en bijzondere
planten afkomstig uit
Kerkrade
en
het
Gerendal verstrooid op
Landgoed Biesenberg, kersen- en pruimenbomen)
het
weiland
(de
ratelaarsweide) van Landgoed Biesenberg. Ik veronderstelde toen dat we
de volgende soorten in de toekomst zouden kunnen verwachten: grote
centaurie, duifkruid, kuifvleugeltjesbloem, Duitse gentiaan, kalkwalstro,
muggenorchis, purperorchis, soldaatje en misschien nog meer.
Tot voorjaar 2020 was
nog niets van dit alles
verschenen behalve,
massaal weer, de
grote ratelaar.
Prille begin van de
eerste gevlekte
rietorchis op Landgoed
Biesenberg
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Tijdens een controle in dit gebied op 2 mei 2020 zag ik een opvallende
bladrozet van een bijzondere plant tussen de andere staan en jawel…. het
was een jonge orchidee (zie voorgaande afbeelding). Ik herkende de
orchidee meteen, het was een gevlekte rietorchis. Na zeven jaren hopen
en wachten was ze er.
De gevlekte Rietorchis (Dactylorhiza.
praetermissa subsp. Junialis) is een van
de vele soorten orchideeën uit het
geslacht Dactylorhiza (Handekenskruid).
De bladeren van de meeste soorten uit dit
geslacht zijn gevlekt. De Rietorchis bloeit
vanaf juni. Tegen het einde van de bloei
vervagen de vlekken.
In het verleden, tot 1985 stonden in de
moerassige weiden van Landgoed Vliek
tientallen exemplaren van de Brede
orchidee (Dactylorhiza majalis) een familie
lid van de rietorchis. De naam Orchis is
Latijn, en betekent ‘testikel’. Dit omdat
veel planten uit de Orchis familie twee
wortelknollen hebben. Deze knollen lijken
op testikels.

Brede orchis in Landgoed Vliek,
1985

Het droge voorjaar van 2020
De langdurige droogte in het voorjaar maakte jammer genoeg een einde
aan de eerste spontane groei van de gevlekte rietorchis in de
ratelaarsweide van Landgoed Biesenberg. Ondanks het feit dat de
rietorchis het in 2020 niet redde, zijn we ervan overtuigd dat de
ratelaarsweide grote potentie heeft voor de verdere groei van diverse
orchideeën maar ook andere bijzondere plantensoorten. Daarover kunnen
we erg tevreden zijn voor de toekomst!
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Afgelopen voorjaar verkleurde het weiland langzaam van het geel van de
paardenbloemen in het vroege voorjaar via het geel van de scherpe
boterbloem naar het gele gewone biggenkruid aan het begin van de
Landgoed Biesenberg

zomer. Op de bijgaande foto is een momentopname te zien van half mei
2020. Aan weerszijde van het pad staan bloeiende scherpe boterbloemen
met kleine ratelaars ertussen. In deze omgeving stond ook de eerste
gevlekte rietorchis, waarschijnlijk nooit opgemerkt door de wandelaars.
Door
de
maandenlange
hoge
temperaturen droogde het bovenste
gedeelte van de bodem in het gebied
langzaam maar zeker uit. Dit had grote
gevolgen voor de grote ratelaar. Bij
hoge temperaturen kan de verdamping
het vocht opnemend vermogen van de
wortels overtreffen. De grote ratelaar
kwam begin mei maar miezerig
omhoog; je moest er echt naar zoeken.
Eind aan de eerste gevlekte
Maar er waren ook plekken in het
rietorchis op Landgoed
weiland, waar de bodem nog redelijk
Biesenberg, opname 4 juni 2020
vochtig was; daar groeide de ratelaar
voorspoedig. Dit was een heel andere situatie dan in voorgaande jaren.
Er wordt gezegd dat de kleine ratelaar beter tegen droogte kan dan de
grote ratelaar.
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Orchideeën op de Kruisberg bij Kasen
Dit ca. 4 ha grote natuurgebied bij de Kruisberg is eigendom van
Staatsbosbeheer (SBB). Het is wat begroeiing betreft enigszins
vergelijkbaar met de ratelaarsweide van Landgoed Biesenberg. Hier
hebben de orchideeën zich dit voorjaar wel veelvuldig getoond.
De gevlekte rietorchis staat er op de opvulling (bovenafdichting) van de
voormalige groeve Kruisberg. Hier staat ze met honderden exemplaren

Bijenorchis

Gevlekte rietorchissen

samen met enkele bijenorchissen, Echt duizendguldenkruid en andere
bijzondere planten. Het droge voorjaar lijkt hier minder nadelige invloed te
hebben gehad. Bedreiging van dit gebied zijn de grote toestroom van
bezoekers na meldingen van orchideeën in bloei in diverse media en het
gebruik van deze omgeving voor mountainbikers die de smalle paadjes
richting Kasenerbroek en Overbunde volgen. Betere informatie over de
flora en fauna van deze omgeving bij de Kruisberg zou kunnen bijdragen
tot bescherming van deze bijzondere locatie.
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Een winstgevende ruilhandel tussen Geulle en Elsloo
Wim Ghijsen en Jacques Ummels
Inleiding
Nabij het centrum van Geulle ligt een visvijver, de ontstaansgeschiedenis
van deze vijver bevat diverse onverwachte aspecten.
Het Julianakanaal
Een waterweg van Maastricht naar het noorden van de provincie was in
het begin van de 20ste eeuw een reële wens en in 1921 werd besloten een
kanaal (later Julianakanaal genoemd) te graven i.p.v. de Maas te
kanaliseren van Maastricht tot Maasbracht. De werkzaamheden zouden
10 jaar vergen en wel van 1925 tot 1935. Vaak werd beweerd dat België
en Nederland niet tot een overeenstemming konden komen over een
kanalisatie van de Maas, doch voor een gekanaliseerde Maas was 40
miljoen gulden nodig: de waterweg zou 45 km lang zijn en er waren 8
sluizen nodig. Een gegraven kanaal zou 30 miljoen gulden kosten, 35 km
lang zijn en er waren slechts 4 sluizen nodig, dus de keuze voor een
kanaal was niet ingegeven door een geopolitiek motief.
Problemen onderweg
Het kanaal kon bijna overal min of meer parallel aan de Maas in de
Maasvallei worden aangelegd. Alleen ter hoogte van Elsloo doken twee
forse problemen op. De Maas stroomt daar aan de oostkant vlak langs
een steile helling van meer dan 25 meter hoogte, de Scharberg genoemd.
Het kanaal moest dus dwars door deze helling worden gegraven. Tot
overmaat van ramp liep de kernbebouwing van het dorp door tot aan de
rand van de helling waardoor 55 huizen moesten worden afgebroken. Dit
was echter niet het hoofdprobleem. Uit ervaring wist men dat aan de
randen van de Maasvallei tussen Elsloo en Geulle vaker verzakkingen en
aardverschuivingen voorkwamen, veroorzaakt door de aanwezigheid van
drijfzand.
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De aanleg van de spoorlijn Maastricht-Sittard werd in die omgeving in
1864 getroffen door een grondverzakking en in 1892 verzakte de
inmiddels in gebruik genomen spoorlijn over een lengte van enkele
honderden meters, eveneens in dat gebied.
De bodem tussen Elsloo en Geulle is als volgt opgebouwd (van boven
naar beneden): Löss (BX), Maasgrind (BE), Zand van Kakert (BR),
Boomse klei (RU).

De regen die valt op het oostelijker gelegen plateau van Schimmert zal
grotendeels via de bovengenoemde (vrijwel waterdichte) Boomse kleilaag
afstromen richting Maas. Indien een kleilaag een komvorm heeft zal het in
die kom liggend zand oververzadigd raken met water en zodoende een
papperige massa vormen m.a.w. min of meer vloeibaar zijn. Breekt nu de
rand van een dergelijke kom af door trilling, erosie of andere oorzaken dan
komt het drijfzand in beweging en veroorzaakt een grondverschuiving of
een grondverzakking. Deze oververzadiging met water moest dus worden
voorkomen.
De oplossing voor dit probleem werd gevonden door aan de oostzijde van
het kanaal, dus aan de kant van de Scharberg, een forse en tijdelijke
bronbemaling toe te passen. Aan de westzijde was dit niet nodig; hier liep
het water over de kleilaag verder weg naar de vlakbij gelegen Maas. Toen
de kanaalbedding was uitgegraven stopte men de bronbemaling en werd
14

op de bodem van de bedding en aan beide zijkanten een metersdikke
drainagelaag van zand en grind gelegd. Eveneens werd aan de oostzijde
een 165 cm hoge en 110 cm brede betonnen afwatering aangelegd van
geperforeerde buizen. Zo kan het (oostelijk) water dat zich verzamelt
onder en opzij van het kanaal via deze buizen en via een duiker worden
afgevoerd naar de lager gelegen Maas. Op de bovengenoemde
drainagelaag werd ter versteviging van de bodem eerst een laag beton
gestort en hierop een 5 cm dikke laag asfalt aangebracht. Voor een
flexibele waterdichtheid van de kanaalbodem kwam hierop een
aangestampte kleilaag van 25 cm en tenslotte om deze kleilaag te
beschermen weer een laag grind.
Het laagpakket van Elsloo
Tijdens de graafwerkzaamheden bij de Scharberg in Elsloo stootte men
op een bijzondere vondst in het zand van Kakert. Het onderste gedeelte
van deze laag zand bevatte o.a. duizenden haaientanden. Vanwege deze
uitzonderlijk hoeveelheid fossielen heeft deze laag een eigen pakketnaam
gekregen en wordt aangeduid als het laagpakket van Elsloo. De dikte van
deze laag is van 0,5 m tot 2 meter en is een duidelijke strandafzetting van
circa 15 miljoen jaar geleden.
De ruilhandel tussen de dorpen Geulle en Elsloo
De kleilaag om de kanaalbodem waterdicht te maken werd gevonden in
Geulle op ca 800 meter afstand van de hoofdstroom van de Maas. Tijdens
hoog water zette de Maas hier het fijnere slib af de z.g. Poldervaaggrond
met een kleigehalte (lutum) van 17,5 tot 25%, dus nog aanmerkelijk fijner
dan de Limburgse löss. De Geulse klei bleek geschikt voor het waterdicht
maken van de kanaalbedding, maar om een nog hogere waterdichtheid
van de kleilaag te verkrijgen werd de klei in 3 lagen van circa 10 cm in de
kanaalbedding aangebracht. Elke laag werd afzonderlijk ingestampt met
zware pneumatische stampers. Door het afgraven van deze klei ontstond
een flink gat nabij het centrum van Geulle. Inmiddels zat men in Elsloo met
een berg afgegraven grind, vrijgekomen bij het doorsnijden van de
Scharberg. Het lag dus erg voor de hand om dit grind te gebruiken voor
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het vullen van het Geulse gat. Later kwam hier een laag teelaarde
overheen en alles was weer in de oorspronkelijke toestand hersteld en
werd er weer landbouw bedreven zoals voorheen.

De kleiafgraving in Geulle voor het waterdicht maken van de kanaalbodem (1928)

In Geulle lag dus vanaf begin jaren dertig een grote partij grind (160.000
m3) onder het maaiveld afkomstig uit Elsloo en geruild tegen de
‘waterdichte’ klei van Geulle. Toen in de jaren ‘80 de behoefte aan grind
hoog was (en dus ook de prijs ervan) herinnerde men zich de grindschat
en werd het grind weer geëxploiteerd en zo ontstond voor de tweede keer
op dezelfde plaats een geweldig gat nabij het centrum van Geulle. De
bestemming van het zo ontstane gebied werd nu niet meer landbouw,
maar een visvijver van 1,4 ha met veel natuur (4 ha) er omheen. Alles bij
elkaar opgeteld was het een fantastische ruilhandel met alleen maar
winnaars!
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Het aanstampen van de klei uit Geulle d.m.v. pneumatische stampers (1929)

Bronnen:
-Heemkundevereniging Elsloo. 1984. Van drijfzand en haaientanden.
H. Rouvroye en L. Schreurs 1996. Aanleg Julianakanaal 1935
-JULIANA~KANAAL Gedenkboek 1934
-www.DINOLOKET.nl
-De Sjakel nov.1988 Over de visvijver M. Daniëls
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Werkgroep Publiciteit
Coördinator Leon Schoenmakers
De taak van de werkgroep Publiciteit is om alle
activiteiten aan te bieden bij de diverse media
en informatiekanalen om een zo breed mogelijk
publiek te bereiken. In 2019 heeft IVN
Ulestraten weer een groot aantal activiteiten
georganiseerd zoals, lezingen, excursies,
wandelingen en deels doe activiteiten voor de
jeugd. Al deze activiteiten zijn opgenomen in het programma dat o.a. in
d’n Haamsjeut en op de website van IVN Ulestraten vermeld staat.
Bij diverse media publiceren we rechtstreeks op hun website. Uiteraard
werden activiteiten ook aangeboden voor publicatie op papier.
Plaatsing voor publicaties, in 2019, werden verzonden naar:
Contactblad Ulestraten
•
De Geulbode
•
Via Meerssen
•
De Natuurgids
En de websites van onderstaande media.
•
Buitengoed Geul & Maas
•
Meer Vandaag
•
Nieuwsbrief Gemeente Meerssen
•
VVV Limburg
•
De Limburger / Uitagenda
Door deelname aan onze activiteiten van bezoekers uit andere gemeentes
blijkt dat zowel onze website, Facebook, de Uitagenda van De Limburger
en de website van de VVV Limburg voldoende respons geeft.
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Werkgroep Vogels 2019
Coördinator Bert Merk
De werkgroep komt iedere tweede woensdag
van de maand van 20.00 uur t/m 22.00 uur
bijeen in ons verenigingslokaal Onder D’n
Huppel. Excursies worden in overleg op een
zondag per maand gepland. Mocht u
belangstelling hebben om een avond of een
excursie bij te wonen bent u altijd welkom.
Onze excursie in januari naar de W.M.L.
plassen bij Roermond is door diverse
omstandigheden
afgelast.
In
februari:
bezochten we Itteren langs de Maas, waar veel
soorten watervogels aanwezig zijn zoals o.a.
grauwe
gans,
Canadese
gans
en
knobbelzwaan. Diverse eenden-soorten o.a. tafeleend, kuifeend,
pijlstaart, wintertaling, slobeend, krakeend, bergeend, brilduiker, nonnetje,
fuut, dodaars en grote zaagbek.
In maart: zijn we naar het hamsterreservaat in Sibbe geweest waar veel
vink-achtige zoals groenling, geelgors, rietgors, kneu, putter en vink in
grote getallen aanwezig waren. Ook veel houtduiven en roofvogels als
buizerd, torenvalk, slechtvalk en vrouwtje blauwe kiekendief.
In april was onze excursie naar de Groote Hegge in Thorn zowel voor
zangvogels als watervogels interessant.
Ons doel was om de nachtegaal en de zomertortel te spotten. De
nachtegaal hebben we op diverse plaatsen meer gehoord dan gezien.
Maar de zomertortel hebben we helaas in deze excursie gemist.
Wel hebben we in het moeras en rietgedeelte en daar buiten de kleine
karekiet en blauwborst, grasmus, koekoek, veldleeuwerik, heggemus,
roodborsttapuit en diverse spechten en mezen gespot.
Evenals watervogels zoals grote zilverreiger, blauwe reiger, bergeend,
kuifeend, grauwe gans en nijlgans.
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In mei was de excursie naar de Groote Peel waar onze aandacht vooral
uitgaat naar de middelste bonte specht. Ook nemen we vele soorten kleine
zangvogels waar, zoals de blauwborst, roodborsttapuit, tjiftjaf, fitis, kleine
karekiet, boompieper, holeduif, zanglijster, witte kwikstaart, boerenzwaluw
en diverse mezensoorten. Bijzonder was de zang van de wielwaal, en op
de Mussenbaan de aanwezigheid van wulpen, die door de telescoop goed
te zien waren.
De maanden juni, juli, augustus en september werden geen excursies
gepland.
In oktober zijn we eerst in Borgharen en daarna naar Itteren gegaan.
Watervogels zijn in grote getale aanwezig langs de Maas o.a. de grauwe
gans, Canadese gans, Nijlgans, kolgans en taigarietgans. Veel futen,
knobbelzwanen en dodaars. En diverse eenden soorten.
Ook ijsvogel, witte kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik, rietgors, kneu,
putter, kramsvogel, koperwiek en grote bonte specht zijn aanwezig.
In november naar Eijs-Wittem dat bekend staat als trektelling-gebied waar
duizenden soorten vogels overkomen. Op deze excursie hebben we grote
groepen houtduiven, spreeuwen, kramsvogels, koperwieken, kieviten en
vinken gespot. Zangvogels waren geelgors, rietgors, roodborst, vink,
winterkoning, kool- pimpel- en staartmees, holeduif en goudhaan en
vuurgoudhaan, die zich in loof en sparrenbossen en weilanden ophielden.
In december gingen we naar De Wissen in Dilzen-Stokkem waar veel
watervogels rusten in diverse plassen. De weersvoorspellingen waren niet
al te best maar tussen de buien was het droog. Watervogels waren grote
zilverreiger, blauwe reiger, koppel brilduikers, kuifeend, krakeend,
tafeleend, wintertaling, smient, slobeend, fuut, doodaars, grauwe gans,
grote Canadese gans en Nijlgans. Zangvogels waren: roodborst,
winterkoning, kool- pimpel- en staartmezen, vink, groenling en putter.
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Werkgroep Wandelingen en Excursies
Coördinator Wim Derks
Het
organiseren
van
natuurwandelingen en excursies is een van de
kernactiviteit van IVN. Er zijn echter
slechts drie actieve natuurgidsen bij IVNUlestraten: Fred Erkenbosch, Els en
Wim Derks. Deze personen zijn ook op
andere wijze actief voor natuur en milieu.
Er waren in 2019 5 wandelingen/excursies met een gemiddelde van 50
deelnemers, een minimum van 27 en een maximum van 119. Dat
maximum betrof de 40ste oudejaarswandeling van Fred. Na afloop, bij het
samenzijn in de Wijngaardsberghof, ontving hij een Koninklijke
onderscheiding van de burgemeester voor zijn vele verdiensten voor
natuur en heem.
Naast de oudejaarswandeling waren er nog vier andere activiteiten:
Wandeling Natuurpark Langen Akker Berg en Meertensgroeve Vilt (geluid
vroedmeesterpad), Avondwandeling Ratelaar in de Biesenberg, Late
avondwandeling vuurvliegjes in Vliekerbos en Wandeling Rivierpark
Maasvallei vanuit Itteren.

Werkgroep Biesenberg
Coördinator Wim Ghijsen
Gedurende de afgelopen 5 jaar zijn er
door
IVN-Ulestraten
diverse
werkzaamheden
verricht in het
natuurgebied
Biesenberg
bij
Schietecoven, eigendom van de
gemeente Meerssen. Vanaf januari
2016 werd begonnen met het
uitdunnen van de bosaanplant in het
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nieuwe gedeelte van de Biesenberg (grenzend aan de Hekstraat). Bij een
nieuwe bosaanplant worden de jonge bomen op korte afstand van elkaar
geplant om ongewenste onder-begroeiing te voorkomen, maar na verloop
van diverse jaren moest de helft van de aanplant worden omgezaagd om
de overblijvende bomen de kans te geven ook in de breedte te kunnen
groeien en om de biodiversiteit van het bos te verhogen. Van de
omgezaagde boompjes worden takkenrillen gemaakt. Deze kunnen
worden benut door insecten, vogels en kleinere zoogdieren, maar ook
brengt dit dood hout weer nieuw leven in het bos. Ook in 2019 zijn wij met
dit uitdunnen verder gegaan tot dat werkzaamheden in de Kwallef ons
dwongen om op te houden.
Vanaf 18 december 2018 tot 12
februari 2019 hebben wij in totaal
131 manuren besteed aan het
uitdunnen van de bomen en het
maaien van braamstruiken om
het bos zoveel mogelijk kansen
te bieden de biodiversiteit uit te
breiden. Daar waar het (nieuwe)
bos grenst aan de Hekstraat is
het bos over een flink aantal meters terug gesnoeid om
veiligheidsredenen, maar ook om daar een zogenaamde mantelzoomvegetatie te kunnen ontwikkelen. Dit houdt in een geleidelijke
overgang van ‘open veld’ (akker, weiland of wegdek) naar ‘gesloten bos ’.
De breedte van een goede bosrand varieert tussen de 1 tot 1,5 maal de
boomhoogte Dit vormt een geweldig biotoop voor tal van planten, struiken,
insecten, vogels enz. Wij proberen op zoveel mogelijk plaatsen langs de
kanten van het bos een dergelijke geleidelijke overgang te creëren. Omdat
de bomen en struiken zo snel groeien moet er ook in de komende jaren
flink gezaagd en gemaaid worden, voorlopig genoeg werk aan de winkel!
Eind 2019 bestond deze werkgroep uit 10 enthousiaste personen.
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Landschap rond Waterval (Deel 20c)
Ommetje Waterval: aandacht voor de ondergrond
André Ament en Wim Derks
Inleiding
Nadat eerst de wandeling zelf beschreven werd (deel 20a) en vervolgens
aandacht werd besteed aan de oude wijnterrassen (deel 20b) gaan we in
dit deel wat verder in op enkele interessante geologische verschijnselen,
die we tijdens de wandeling tegenkomen. Dat zijn achtereenvolgens de
geologische groeve, kalkvorming in het bos, oude Maasafzetting en de
bron van de Watervalderbeek.
De groeve ‘Geologisch Monument’ (Punt 1 van de wandeling)
We staan hier bij een oude groeve. In deze groeve komt een laag zand
aan het oppervlak die het Zand van Waterval wordt genoemd. Dit zand
heeft een bijzonder fijne structuur en was daardoor uitermate geschikt
voor o.a. de ijzergieterij. Het betreffende zand is een zee-afzetting van
Het geologisch monument in Waterval
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zand behorend tot de Rupel Formatie. Het zand werd afgezet in het
Oligoceen, zo’n 30 miljoen jaren geleden.
Grondlagen die we kunnen waarnemen in dit gebied stammen allemaal uit
de periode na het krijt (jonger dan 65 miljoen jaar). Diep in de grond zitten
hier de kalksteen uit het Krijt met daaronder nog de stenen uit het
Carboon, die beiden elders in Zuid-Limburg aan het oppervlak te
bewonderen zijn. In deze groeve zien we de meer recente lagen. Al
moeten we recent met een korreltje zout nemen: het is nog altijd 30 miljoen
jaar geleden!
Ook in die periode is er in geologisch opzicht veel gebeurd. De beweging
van de continenten ten opzichte van elkaar heeft ook hier tot grote
gevolgen geleid, waarvan we er enkele zullen bespreken: dalen en stijgen
van de aardbodem, verheffing in het zuidoosten ten opzichte van het
noordwesten en breuken in de aardkorst.
Door de tektonische werking van de aardplaten is het gebied Zuid-Limburg
(en omgeving) afwisselend gedaald en gestegen, zodat het in bepaalde
perioden boven de zeespiegel lag en in andere perioden er weer onder
verdween. Dit heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de afzetting van
erosiemateriaal. Door dezelfde krachten wordt de aardkorst ter plaatse in
het zuidoosten opgetild ten opzichte van het noordwesten; een proces dat
ook al miljoenen jaren aan de gang is, zodat eigenlijk alle grondlagen in
dit hellend vlak zijn komen te liggen. Daarnaast leidde de tektonische
beweging ook plaatselijk tot breuken in de ondergrond. Ook dit heeft
gevolgen voor de resterende afzettingen. Tenslotte werden door de wind
in de meest recente (geologische) tijd ook nog lagen afgezet. Reden
genoeg om dit eens gedetailleerd te beschrijven.
Diep in de ondergrond van Waterval zijn er in de loop van de miljoenen
jaren 2 breuken ontstaan. Ons Ommetje Waterval bevindt zich (toevallig)
precies tussen 2 breuken: aan de zuidwestelijke kant bevindt zich de
Geullebreuk en aan de noordoostelijke grens bevindt zich de Schin Op
Geul Breuk. In het landschap zijn die breuken niet meer zichtbaar, omdat
ze bedekt zijn met recentere afzettingen . Toch is nog een interessant punt
wel zichtbaar: ten zuiden van onze wandeling, goed zichtbaar bij het
Geologisch Monument, bevindt zich een waterwingebied. De plaatselijke
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putten zijn geslagen ten zuiden van de Geullebreuk. De kalksteen, waaruit
het water wordt gewonnen, ligt daar zo’n 20-25 meter hoger dan ten
noorden van de breuk. Het is dus minder kostbaar om daar te boren naar
water!
Na het Krijt, toen hier in een ondiepe zeebodem de afgestorven
schelpdieren en ander organisch materiaal de oorsprong vormden van de
latere kalksteen, kwam dit gebied weer boven de zeespiegel te liggen. Op
dat moment begint onmiddellijk de afbraak van de hoger gelegen delen
van het (achter)land door erosie en wordt door rivieren en riviertjes dit
erosiemateriaal afgezet, vaak in de vorm van zand, maar ook wel als klei.
Van deze periode is niets aan het oppervlak te zien. In het Oligoceen (24,8
– 38 miljoen jaar geleden) was dit gebied weer eens onder de zeespiegel
verdwenen. Voor de geologie van Waterval is deze periode van groot
belang geweest, vandaar dat we hier verder op ingaan. Rond 30 miljoen
jaar geleden heeft er in deze zee een afzetting plaats gevonden, die met
de naam Rupel Formatie wordt aangeduid. Deze formatie wordt weer
verdeeld in vier verschillende perioden en dus ook vier verschillende
afzettingen. Drie daarvan zijn van belang voor Waterval. De oudste laag,
dus de onderste laag in werkelijkheid, is de Nucula-kleilaag. Iets recenter
is de Afzetting van Waterval, een laag die hoofdzakelijk uit fijn zand
bestaat en de meest recente laag (maar nog steeds ongeveer 30 miljoen
jaar geleden!) is de Afzetting van Boom, weer een kleilaag. Deze beide
kleilagen zijn van belang voor het ontstaan van bronnen. Vrijwel alle
bronnen in Waterval ontstaan op de bovenste kleilaag: de Boomse klei.
Het regenwater op het plateau, althans het water dat niet over de
oppervlakte wegstroomt of verdampt of door planten opgenomen wordt,
zakt door de jaren heen door de lösslaag en komt dan de Boomse klei
tegen. Deze laag is weinig doorlatend en het meeste water dat deze laag
bereikt, wordt zijwaarts gedwongen en treedt dan in de hellingen naar
buiten, daar waar de Boomse klei aan de oppervlakte verschijnt. Er is
echter een belangrijke uitzondering op deze regel: de bron van de
Watervalderbeek ligt op de onderste kleilaag: de Nucula-kleilaag!
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Kalkvorming in het bos (Punt 3 van de wandeling)
Hier zijn wij bij het begin van het stroompje, dat we beneden al zagen. De
bron moet gelegen zijn op een kleilaag waar het grondwater niet doorheen
kan en zijwaarts uitstroomt. Hier zien we nog een interessant verschijnsel:
de kalkafzetting op de stenen en takjes op de bodem van het stroompje,
ook wel kalktuf genoemd. De kalk is oorspronkelijk afkomstig uit de
bovenliggende lösslaag. Deze löss is met de wind meegevoerd in de
laatste 100.000 jaar en hier afgezet in (plaatselijk) 10-tallen meters dikke

pakketten. De uiterst fijne korreltjes, waaruit löss bestaat, bevat ook
kalkresten. Door regenwater wordt de kalk uit deze laag gespoeld en in
diepere lagen afgezet. Hierdoor treedt kalkrijk water aan het oppervlak,
waarvan de kalk weer wordt afgezet op de stenen en takken op de bodem
van het stroompje. In het groot leidt dit proces elders op de wereld tot
afzettingen die travertin worden genoemd. Hier hebben we dus Limburgse
travertin! Dit gehele proces laat op een schitterende manier een (deel van
een) cyclus zien. In de (toenmalige) Noordzee stierven schelpen en
kalkdiertjes en zakten naar de bodem van de zee. Door natuurlijke afbraak
vergaan die tot kleine deeltjes. Wanneer het landijs zich terugtrekt valt de
Noordzee gedeeltelijk droog en brengt de wind die deeltjes verpakt in
26

lösskorrels naar zuidelijke streken. Dan spoelen de deeltjes weer uit en
zetten zich o.a. af in dit stroompje. Enz. Enz.
Oude Maasafzetting (Punt 9 van de wandeling)
Als je in de Raarslakweg de doodlopende weg naar boven ingaat, zie je
bovenaan grind in de bodem. De plaatselijk benaming voor dat gebied is

Steenberg. Het grind is daar neergelegd door de Maas, voordat die rivier
zich westelijker steeds dieper uit sleet in de stijgende bodem. De Maas
heeft vrijwel overal in Zuid-Limburg een laag van zand en grind gevormd,
die nu onder de löss ligt, later door de wind aangevoerd.

In Waterval komt op meerdere plaatsen de Maasafzetting aan de oppervlakte in
hellingen, zoals bovenaan in de hiervoor genoemde groeve. Gaande vanaf de
bebouwing van Waterval naar Ulestraten ligt links een bosje dat ‘Aan de klauwe’
genoemd wordt vanwege de vele stenen in de Maasafzetting. Daar tegenover rechts
van de weg is een graft. In de akker in het verlengde van de graft was vroeger ook
een graft. Door de daar aanwezige Maasafzetting groeien dit jaar daar de bieten
minder goed vanwege de droogte. Het vocht wordt daar minder vast gehouden dan
in de löss. De Maasafzetting is plaatselijk zeer bruin als gevolg van de ijzer dat in
die laag aanwezig is. Het grind van de Steenberg werd door de plaatselijke
bevolking gebruikt voor verharding maar in de vorige eeuw ook voor het maken van
betonstenen voor huizenbouw. Ook deze eeuw is daar nog een vracht grind gehaald
door een bewoner uit Waterval.
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Brongebied van de Watervalderbeek (Punt 10 van de wandeling)
Tegenover de Steenberg zou je door het bos naar beneden kunnen lopen.
Dan kom je uit bij de bron van de Watervalderbeek. (In dat bosgebied
verbleef dit jaar een wild zwijn met een groot aantal biggen.) Door het
stijgen van de bodem werden door het afstromende water steeds diepere
dalen uitgesleten. Dit proces trad met name op tijdens warmere perioden
in de laatste ijstijden. Het dal van de Raarslakweg is zo diep uitgesleten
dat een kleilaag aan de oppervlakte komt waarop bronnen zijn ontstaan.
Het is niet één grote bron waarmee de Watervalderbeek begint, maar veel
kleine bronnen. Als je de beek stroomafwaarts volgt zie je aan de zijkant
overal kleine bronnen die de omvang van de waterstroom doen groeien.
Voordat de Watervalderbeek bij de huizen van Waterval komt stroomt de
beek
eerst
door een dicht
geslipte poel,
om vervolgens
onderlangs
een veldweg
door
een
duiker verder
te stromen. Na
de duiker valt
het water naar
beneden. Door aanleg van die duiker is dus een waterval ontstaan in
Waterval. Na die duiker heeft de beek zich heel diep uitgesleten in de
bodem. Verder stroomafwaarts wordt de beek ook gevoed door bronnen
en zijbeken, met als laatste toevoeging de Vliekerwaterlossing, die van
Ulestraten komt.
Tot slot
Zoals je al gemerkt zult hebben, kun je tijdens deze wandeling diverse
interessante zaken de revue laten passeren. Wellicht dat we in een verder
deel nog eens de nadruk kunnen leggen op de rijke flora die je tijdens deze
wandeling kunt aantreffen.
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Rode en blauwe bosbessen en de hei
Jan van Dingenen
Inleiding
De laatste jaren heb ik toevallig vrij vaak gewandeld in Overijsel in de buurt
van de Holterberg en bij De Lutte. De Holterberg ligt bij Deventer en is een
heuvelachtig gebied met zandopstuwingen door de gletsjers in de ijstijd.
De Lutte ligt in Twente en ook daar zal de ijstijd wel de belangrijkste
bijdrage aan het landschap geleverd hebben. Door de glooiingen lijken die
gebieden meer op de Brunssummerheide dan op de Kampina bij mijn
woonplaats in Brabant. Leuk dus om te vergelijken, want er zijn toch heel
verrassende verschillen. De heide in Brabant is meestal struikheide en de
dennen zijn meestal grove dennen, maar in Overijsel staan veel meer
jeneverbessen dan op de Kampina. En er staan forse wintereiken! Maar
ik vind de rode bosbes het meest spannend, want die is daar heel gewoon
en komt in de Limburg en in Brabant nauwelijks voor.
Onze bosbessen en níet onze bosbessen
Officieel hebben we
in Nederland twee
soorten bosbessen;
de rode en de
blauwe. Dat lijkt
overzichtelijk, maar
er zijn verschillende
planten
die
om
diverse
redenen
verward
kunnen
worden met onze
bosbessen. Daarom
eerst
een
kort
Blauwe bosbes met verkleurend blad en blauwe bessen
overzicht.
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- De blauwe bosbes en de blauwe bes
De grootste verwarring speelt bij de Amerikaanse blauwe bes, die
ongeveer vanaf juli bij ons in de winkels ligt. Deze lijkt sprekend op onze
blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), alleen een maatje groter. De
Amerikaanse blauwe bes (Vaccinium corymbosum) is een gekweekte
soort en volgens sommigen een kruising van twee Amerikaanse bosbes
soorten.

De Amerikaanse blauwe bes heeft té goed naar de zin in ons land

De Indianen waren al vóór Columbus druk bezig om de meeste, grootste
en lekkerste blauwe bessen te kweken, dus helemaal duidelijk is de
situatie niet. Tegenwoordig wordt de Amerikaanse blauwe bes ook in
Nederland gekweekt wat ook weer niet zonder problemen is, want het is
een flinke struik en deze dreigt te gaan woekeren in onze natuurgebieden.
We hebben in Nederland ook nog de vrij zeldzame rijsbes (Vaccinium
uliginosum) met blauwe bessen, maar die is alleen te vinden op de
Waddeneilanden en in de Achterhoek en Twente.

30

- De rode bosbes en de veenbessen
De rode bosbes of vossenbes (Vaccinium vitis-idaea) heeft uiteraard
‘dubbelgangers’ met rode bessen en de belangrijkste is zelfs inheems: de
kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos).

Rode bosbes met bessen en bloemen op de Holterberg op 1 november vorig jaar

De kleine veenbes is vrij zeldzaam want die zoekt levend hoogveen en dat
hebben we niet zo veel meer. Daarnaast is er een exoot die grote veenbes
of cranberry (Vaccinium macrocarpon) wordt genoemd. Deze komt ook uit
Amerika en het eerste vat met cranberrysaus en levensvatbare pitten zou
in 1845 op Terschelling zijn aangespoeld. De meeste cranberries groeien
nog steeds op de Waddeneilanden en worden daar geoogst.
Alles bij elkaar een aardige collectie namen, die regelmatig slordig door
elkaar worden gebruikt. Zoals uit de Latijnse namen blijkt zijn de
genoemde planten allemaal vrij nauw familie van elkaar. Toch komen
kruisingen maar zelden voor. Bij ons komt heel soms de kruising voor van
rode en blauwe bosbes.
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Rode en blauwe bosbes en hun voorkeuren
Verrassend is het merkwaardige gedrag van vooral de rode bosbes. Ik heb
van de rode en de blauwe bosbes de verspreiding in Nederland opgezocht
en dan blijkt dat de blauwe bosbes in alle zanderige, schrale gebieden
voorkomt, ook in Zuid-Limburg. Maar de rode bosbes weigert vanuit het
noordoosten de grote rivieren over te steken! In Brabant staat overal
blauwe bosbes waar bos en soms heide groeit. Maar de rode bosbes heeft
alleen een paar kleine groeiplekjes waarvan het me niet zou verbazen als
iemand ze daar geplant of gezaaid had. Daar staan de planten overigens
al minstens tien jaar en letterlijk tussen de blauwe bosbessen. Zich
handhaven als ze er eenmaal zijn, is dus geen probleem. Maar waarom
verspreiden ze zich niet?

De verspreiding van de rode en de blauwe bosbes in Nederland
Links: blauwe bosbes, rechts: rode bosbes. Bron Floron Verspreidingsatlas

Aan de andere kant: het verspreidingskaartje laat zien dat de blauwe
bosbes in Overijsel heel gewoon is. Dat is wat vertekend want als er één
plant staat in een zogenaamd ‘uurhok’ of atlasblok (een blok van 5 bij 5
km) dan komt die plant dus in dat hok voor. Al wandelend zie je blauwe
bosbes daar nauwelijks, maar de plant kan er zich duidelijk wel
handhaven.
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Bosbes op de hei
Volgende verrassing: als je in Overijsel langs de heide wandelt is dat een
schitterend gezicht door de glooiingen.

Heide bij De Lutte met afwisselend struikheide (paars) en rode bosbes (groen)

Er groeit natuurlijk veel struikheide, hier en daar een jeneverbes, oude
eiken (zelfs wintereiken) én rode bosbes zoals gezegd! De rode bosbes
staat naast de struikheide en neemt soms evenveel ruimte in als de
struikheide! En pas heel recent heb ik me gerealiseerd dat op deze
heidevlaktes praktisch geen grassen groeien! Moet je eens in Brabant
komen kijken! Blijkbaar neemt de rode bosbes de plaats in van de grassen
bochtige smele (vooral op droge heide) en pijpenstrootje op de natte
heide. Hoe werkt dit in Overijsel en waarom werkt het niet op de Kampina?
Ik ben er niet echt uitgekomen. De Oecologische Flora meldt dat de rode
bosbessen schrale zandgrond wensen en dat ze tussen de struikheide
kunnen groeien als de grond zelf behoorlijk droog is, maar dan moet het
er wel veel regenen.
De planten
De rode en de blauwe bosbes zijn allebei lage planten. De blauwe bosbes
is bladverliezend, maar de overblijvende stengels zijn en blijven groen dus
de assimilatie kan (op een laag pitje) doorgaan in de winter. Na de zeer
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droge zomer van 2018 waren de struiken blauwe bosbes in Brabant
volledig kaal door de droogte en sommigen dood, maar na de eerste
regens verscheen er weer nieuw blad en zelfs bloemen! Daarna gingen
de blauwe bosbessen weer gewoon door alsof het voorjaar was en op 4
december 2018 vond ik struikjes met mooi rood herfstblad én blauwe
bessen!
De blauwe bosbes is een lekkere bes, maar in de winkel ben ik ze nog
nooit tegengekomen. De bessen zijn kleiner dan die van de Amerikaanse
blauwe bes, maar de belangrijkste reden dat ze niet of nauwelijks verkocht
worden, is waarschijnlijk dat de wilde blauwe bosbes besmet kan zijn met
de vossenlintworm. De kans dat mensen deze lintworm via bosbessen
binnen krijgen is heel klein, maar de infectie kan erg gevaarlijk zijn. Alleen
de bessen koken helpt om ev. besmetting te voorkomen, maar dan krijg je
bosbessenjam.
De rode bosbes wordt ongeveer even hoog als de blauwe, maar het
struikje heeft leerachtig blad dat in de winter niet afvalt. De bloemen zijn
meestal wit. De bloemen van de blauwe bosbes zijn meestal wat
roodachtig. Of de rode bosbes ook last had van de droogte heb ik niet zo
goed kunnen volgen, maar op 1 november 2018 vond ik bij de Holterberg
planten met groene blaadjes, witte bloemen én rode bessen. Voor de
‘gewone’ nabloei leek het me wat laat.
Ook de rode bosbes is als rijpe bes eetbaar. Maar ze worden meestal
gebruikt voor een saus bij wild. In ons land gebruikt men daarvoor de
invoerde grote veenbes of cranberry, maar in Scandinavië de lokale rode
bosbes: lingon in het Zweeds. De smaken zijn zeker niet hetzelfde. Ik heb
de saus ooit in Zweden geproefd en vond die erg lekker. In Nederland ben
ik deze saus nog nooit tegengekomen, maar het schijnt dat die
tegenwoordig bij Ikea te koop is.
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Een aangename verrassing in Brunssum
André Ament
Inleiding
In het begin van de zomer, toen het duidelijk werd dat we dit jaar niet op
vakantie gingen in het buitenland, besloten we om dan maar de eigen
buurt wat beter te leren kennen. En dat kun je in Zuid-Limburg het beste
per elektrische fiets doen. We besloten om te proberen alle
fietsknooppunten routes te volgen. Dat bracht ons inderdaad op de meest
aangename plekken en deels op onbekende weggetjes. Op een van die
tochtjes aan de noordkant van Heerlen troffen we een natuurgebiedje aan,
dat vol stond met op dat moment prachtig bloeiende planten. Nadat we
van het aanzicht hadden genoten, en ook van de heerlijke geuren, hebben
we onze tocht vervolgd. Maar bij mij rijpte het plan om op een van de
volgende dagen terug te gaan en er eens wat foto’s van te maken.
Daarvan wil ik graag hieronder verslag doen.

Waar is het precies?
Het betreffende gebied ligt aan de noordkant van de Brunssummerheide.
Zoals je wellicht weet ontspringt op de Brunssummerheide de Roode
Beek. Bij het verlaten van de Brunssummerheide stroomde de Roode
Beek oorspronkelijk pal naar het noorden. Maar nu vindt hij eerst de
Rimburgerweg op zijn pad (daar kun je nog onderdoor) maar dan ligt daar
het restant van de mijn Prins Hendrik. Om deze steenkolenberg daar te
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kunnen storten, moest de Roode Beek omgelegd worden naar het westen,
om met een grote bocht weer terug te keren naar de oorspronkelijke
bedding, waarna hij de vijvers van het Schutterspark in Brunssum van
water voorziet en daarna zijn weg vervolgt naar het noorden om
uiteindelijk in Midden-Limburg in de Maas te stromen.

Het gebied met de talloze wilde planten ligt precies aan de bocht van de
verlegde Roode Beek. Het gebied is hooguit 1 km lang en is een vallei van
minder dan 100 m breed. De Roode Beek mag nu vrij meanderen, maar
heeft op dit moment een bedding gekozen, dicht tegen de kolenberg aan.
Aan de oostkant zie je de restanten van de kolenberg en aan de westkant
de wand van een zandwinning, dus de situatie is totaal onnatuurlijk. Het is
dan ook wonderlijk hoe men dit gebied zo heeft weten op te fleuren, door
het vol te laten groeien met wilde planten. Maar het gebied kent natuurlijk
veel verschillende zones, variërend van super droog (en waarschijnlijk
behoorlijk vervuild aan de kant van de steenberg), via vochtige stroken
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langs beide zijden van de Roode Beek naar meer droge, zanderige
bodems richting afgraving.
Mocht je ooit willen gaan wandelen, dan volgt hier nog even de aanduiding
waar je het best naar toe kunt rijden: Rimburgerweg in Brunssum,
bijvoorbeeld in de buurt van het Eisenhower hotel
Wat is er te zien?
Wat het eerste opviel was de grote
hoeveelheid bloeiende planten.
Misschien hadden we geluk dat er op
dat moment (half juli) juist veel
planten in bloei stonden, maar ik heb
het vermoeden
dat er in het
voorjaar
weer
totaal andere planten te bewonderen zijn. Enfin, dat
gaan we volgende jaar maar eens controleren. Enfin,
op de afbeeldingen staat een kleine selectie van de
aanwezige zomerbloeiers. In totaal heb ik zeker 30
verschillende zomerbloeiers kunnen fotograferen.
Daarbij zijn zowel ‘gewone’ soorten, als ook wat meer
bijzondere wilde planten.
Tot slot
Zo denk je je eigen buurt toch aardig
goed te kennen totdat je ineens totaal
onverwacht zo’n prachtig gebiedje
tegenkomt. Het gebiedje is ook weer
een goede aanwijzing dat je in een
totaal
onnatuurlijke
omgeving,
volledig
door
mensenhanden
vormgegeven biotoop, met de juiste
middelen mooie en interessante
natuur kunt creëren.
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Fruitige zaken in en rond Ulestraten
Jean Slijpen, tekst en afbeeldingen
Inleiding
In de lente-uitgave schreef ik onder de titel ‘De fruitweij’ als leefomgeving
en voedselbron’ een meer algemene verhandeling over de hoogstam- en
fruitcultuur. Ik heb toen beloofd in een volgend artikel nog enige
vermeldenswaardige zaken op ‘fruitteeltgebied’ in en rond Ulestraten te
belichten.
Het recente verleden
Laat ons beginnen met enkele foto’s van Ulestraten in de tweede helft van
de vorige eeuw; hieruit blijkt duidelijk dat Ulestraten één grote
hoogstamboomgaard was.
De Ulestraterhof aan de Dorpstraat in de zestiger jaren
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Achter het monument tot aan de Klein Berghemmerweg en ‘de Kling’ was
het ook één en al boomgaard.
De pool van Pittie (Petit), gelegen
tegenover de Ulestraterhof, met
op
de
achtergrond
de
hoogstamboomgaarden
die
doorliepen tot aan de Kling.
De beelden tonen aan dat het fruit
een niet onbelangrijke rol speelde
in Ulestraten.
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Schoone van Moorveld
Laat ons beginnen in Moorveld, dat vroeger tot de gemeente Ulestraten
behoorde. Ook daar is op het gebied van de fruitteelt niet stil gezeten.
Omstreeks 1920 ontdekt ene Sjang Pesch, woonachtig in het gehucht
Moorveld een nieuw appelras. In eerste instantie werd de nieuweling de
Pesch-appel genoemd; later omgedoopt tot de welluidende naam
‘Schoone van Moorveld’. Het is een fris-zoete appel van groot formaat,
derhalve was hij niet erg geliefd als handappel. Hij werd aan de veiling
geleverd en afgezet als fabrieksappel/moesappel.
Door de band genomen gingen in een houten veilingkist zo’n 20 kg appels;
van de Schoone van Moorveld’’ was dit vanwege zijn grootte en lichte
gewicht slechts 13 kg; meer kon er niet in omdat ze anders bij het stapelen
van de kisten werden gebutst. In de huisweide van de carréboerderij op
de hoek Heerenstraat/Bospad te Moorveld, de locatie waar Sjang Pesch
destijds woonde, staat nog een nazaat van de ’Schoone van Moorveld’,
die gekoesterd wordt door de huidige bewoner Joop Schermerhorn.
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Fruitteelt in Ulestraten: Cox La Vera
Velen van ons kennen de Cox’s – appel,
samen met onder andere de Golden
Delicieus, als een zeer gewaardeerde
appel in de jaren zeventig. Aan de
Dorpstraat te Ulestraten lag destijds het
fruitbedrijf van de gebroeders Sjang en
Giel Vroemen. Zij waren het die in 1986
een kleurmutant van de Cox’s Orange
Pippin ontdekten. Zij registreerden deze
helderrode appel onder de naam Cox’s la
Vera, genoemd naar Vera, dochter van
Sjang Vroemen uit Ulestraten. Op de foto
is Sjang Vroemen te zien, die trots de Cox
La Vera toont; een ‘Ulestratens’ appelras
waarvan je vandaag de dag nog een (laagstam)boom kunt bestellen bij
diverse boomkwekers. In de plantages van de gebroeders Vroemen
werden in het verleden ook geregeld demonstraties gegeven, die druk
werden bezocht door de Limburgse fruittelers. Giel en Sjang Vroemen
demonstreren hier de pneumatische snoeischaren.
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Proeftuin Ulestraten
De oudere inwoners van Ulestraten
herinneren zich ongetwijfeld ‘Proeftuin
Ulestraten’ langs de Gewannen, een
perceel ter grootte van circa 7 hectare
met aan de straatzijde een houten
gebouw, dat later nog dienst heeft
gedaan
als
peuterspeelzaal
en
clubgebouw van IVN – Ulestraten.
Deze proeftuin van fruitgewassen was
onderdeel
van
het
Rijkstuinbouwconsulentschap
voor
Limburg en Deurne. Er waren een 3-tal
personen werkzaam; uit Ulestraten Leon
De indeling van de proeftuin met
Petit, Math Dahlmans uit Schietecoven
de teeltvakken. Bron: Drukkerij
en Zef Lemmens uit Schimmert, hij was A.Roex, Bunde
chef van de proeftuin. Er werden
Math Dahlmans op de trekker in de Proeftuin Ulestraten, met de Kinkelder nevelspuit
die speciaal door hem werd gemodificeerd, voor het in het zuiden populaire
beddensysteem.
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proeven gedaan met diverse nieuwe fruitrassen, zoals bijvoorbeeld: een
vijftal soorten Boskoop. De focus lag bij het onderzoek op groeikracht,
verschillende onderstammen, bijvoorbeeld type 2, type 9 of type 106,
plantsystemen en natuurlijk verschillende snoeiwijzen.
Aanleiding voor de komst van de proeftuin naar het plateau van
Ulestraten, was dat de proeftuin, die tot 1963 aan het Limmelerbroek te
Maastricht gevestigd was, teveel last had van nachtvorst in het vroege
voorjaar. Dit had alles te maken met de ligging in het Maasdal: in de dalen
heb je meer last van nachtvorst dan op de plateau’s.
Het perceel werd in 1963 door het Rijkstuinbouwconsulentschap voor 12
jaar gepacht van de heer Frans Petit, toenmalig bewoner van de
Ulestraterhof.
Na de pachtperiode zou hij de fruitproeftuin als
productiebedrijf kunnen voortzetten. Als vergoeding zou hij voor elke
boom de prijs van een jonge fruitboom terugbetalen. Zo geschiedde het
ook toen eind 1974 het pachtcontract afliep en door de zonen Twan en
Leon de basis werd gelegd
voor het fruitbedrijf.
Naast de proeven werden er
ook
periodiek
informatiebladen uitgegeven,
waarin de fruitteler werd
geïnformeerd en voorgelicht
over bevindingen, middelen
en toepassing. Anno 1966
was er een uitgave over
‘Ziekten
en
Onkruidbestrijding’, waarop
de
proeftuin
Horst
en
Ulestraten de cover sierden.
Kortom, Ulestraten en de
fruitteelt zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
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Tilia Henryana ‘Arnold Select’; een laatbloeier
Paul Notten
Inleiding
Enkele jaren geleden was ik op bezoek in arboretum ‘De Wespelaar’ in
Haacht in Vlaanderen. Het aanvankelijk privé-arboretum is vanaf 1970
uitgegroeid tot een bomentuin van 20 hectare met meer dan 2000
verschillende soorten en (cultuur)variëteiten. Een van de vele door ons
bewonderde bomen was de Tilia Henryana ‘Arnold Select’, een uit China
afkomstige linde. Wat bijzonderheden.
Kenmerken
De boom komt van nature voor
in Centraal China waar hij van
struik uitgroeit tot een grote
boom van wel 25 meter hoog. In
ons land bereikt hij maximaal
een hoogte van 9 tot 15 meter
en is daardoor ook geschikt voor
kleinere tuinen. Het blad van de
Chinese linde loopt prachtig uit
van
roze
tot
donker
bronskleurig. In de herfst
verkleuren de bladeren tot
goudgeel. Meest opvallend zijn
de bladeren; de bladrand is
gezaagd met naaldvormige
tanden als een soort wimpers
rond het blad. Aan dit kenmerk
heeft de linde zijn andere naam,
Gewimperde linde, te danken.

Tilia Henryana ‘Arnold Select’
Foto: Van den Berk, Boomkwekerijen
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Hij
bloeit
eind
augustus/september
met
crèmekleurige
bloemen die heel lekker
ruiken en rijk zijn aan
nectar. Tijdens ons
bezoek stond de boom
in bloei en zorgden
honderden bijen voor
een ongekend sterk
gezoem; voor ons als
bezoeker
alsof
we
midden in een bijenkorf
zaten.
Voor
een
bijenliefhebber, tevens
imker, is het bijna een
must zo’n boom in de
tuin te hebben. Joop
Schermerhorn
in
Moorveld heeft er in elk
geval eentje geplant in zijn voortuin aan de Heerenstraat (zie foto). Maar
inmiddels is na enkele jaren duidelijk dat deze Tilia een langzame groeier
is.
De linde wil als standplaats een zonnige plek. Dat is hij gewend vanuit het
herkomstgebied in China. Onbekend met deze voorkeur heb ik een
exemplaar geplant in de diepte van onze bomentuin, zeg maar meer dan
vijftien meter onder maaiveldniveau. Komende winter wordt de Tilia
verplaatst naar een hoger niveau waar de zon altijd schijnt!
Tot slot
Behalve als drachtboom voor bijen is de linde ook bekend als waardboom
voor vlinders. Met de Tilia Henryana ‘Arbor Select’ haal je heel wat in huis!
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Miene kwallef, herfst 2020, aflevering 28
Henk Urlings
Inleiding
Als ik dit schrijf regent het. Dat is uitzonderlijk deze zomer. Nadat juli niet
al te warm was, wel lekker, was augustus gewoon veel te heet en te droog.
Overleven is dan de opdracht. We willen water geven aan alles wat groen
is. Als je dan pas gaat beginnen, ben je al te laat. En kun je het blijven
volhouden? Mijn strategie is: op tijd beginnen, alleen daar waar echt nodig
en liever niet elke dag, beter om de andere dag stevig en vooral in de
schemering. Water geven moet je zien als de natuur helpen, nooit als
gevecht tegen de natuur.
Ik heb in het weilandje van de ezels enkele pruimen- en appelbomen
staan. Ook enkele bijzondere lijsterbessen. Ik zag bij enkele bomen (vijftal)
droogteproblemen. Deze kregen vanaf dat moment elke dag 2 kruiken van
20 liter water, per boom. Een boom heb ik niet kunnen redden, jammer.
Deze mooie lijsterbes, een stevig type met leerachtig blad, staat al meer
dan 5 jaar op een markante plek. Hier stond eerder een treurwilg, die stierf
aan de ziekte watermerk, ook jammer. Ik ga op zoek naar weer een andere
boom, wellicht een (tamme) kastanje. Och ja, we zijn de zomer bijna door,
er komt weer een ander mooi seizoen.
Op bezoek bij ….
Het genieten begint al als je door het poortje achterom komt. Ik ben bij
Marcel en Lesly Dassen aan de Burg. Visschersstraat. Een bezoek meer
dan waard. Eerst kom je in een waar park, compleet met vijver, mooi
terras, een grote diversiteit aan struiken en bomen. Ook zijn er bloemen
waar de vlinders graag te gast zijn. Langs de zijkant een keurige kippenren
met meerdere rassen kippen. Geen haan meer; die is door een havik of
buizerd overvallen. Ja, de natuur is de baas. Ook struint regelmatig een
das door de tuin. Die komt op familiebezoek. Het is hem gegund. En als
je dan even doorloopt kom je in de groentetuin, prachtig aangelegd.
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Waar het oog direct op valt is de mooie haag van aspergegroen. Nu
mogen de groene sprieten gewoon doorgroeien. In het oogstseizoen
brengen ze vele groene verrukkelijke asperges, hun trots. Marcel geeft
aan dat deze al meer dan 10 jaar oud zijn en overweegt nieuwe planten
op een andere plaats te poten. Hij zal de grond wat zanderiger maken.
Blijkbaar groeien de asperges ook boven de grond wat krom, vanwege de
harde klei.
Aan de linkerzijde staat een ruime serre. Hier worden vooral druiven,
tomaten en komkommers geteeld. Bijkomend voordeel is dat via het dak
van de serre het regenwater wordt opgevangen. Zo heb je water in de
buurt. Dat is natuurlijk nooit genoeg voor onze huidige warme en te droge
zomers.
Vooral Lesly heeft de regie in de kwallef. Er worden vaker aardappelen
geteeld. Dat lukt niet elk jaar. De kwallef is niet al te groot en vanwege de
vruchtwisseling moeten er soms keuzes worden gemaakt. Nu (einde
augustus) staan er nog vooral boontjes, wortelen, prei. Er is nog plek voor
veldsla en het idee rijpt om een rijtje knoflook te planten (half oktober).
Een belangrijk stuk is ingeruimd voor de aardbeien. Daar hebben ze veel
plezier van, een royale en gezonde opbrengst.
Tenslotte is er nog allerlei klein fruit, als bramen en bessen. En
achterlangs bevindt zich ook een compostfabriekje, zo hoort het. Het
snoeihout wordt opgespaard en versnipperd om de paden mee te
verharden. Alles heeft zo zijn functie en het kringloopje is rond.
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Lesly en Marcel hebben beiden weinig van het tuinieren van huis uit
meegekregen en hebben veel zelf ontdekt. Ze mogen terecht trots zijn.
Het vele werk, het zweet heeft zich vertaald in een lieflijk mooi plekje. Het
was een bezoek meer dan waard.
Selderie of selderij
Inmiddels heb ik al heel veel groenten beschreven. Ik moet maar eens
nagaan welke, om te voorkomen dat er dubbeling ontstaat. Deze keer is
de selderie aan de beurt.
Selderie behoort tot de schermbloemenfamilie. De bakermat van selderie
is India en verspreiding volgt via de landen rondom de Middellandse Zee.
Bijzonder is dat de plant op meerdere manieren geteeld en gebruikt wordt,
als knolselderij, blad (snijselder) of steel (bleekselder. Het is steeds die
aparte smaak, die de selderie zo onvervangbaar maakt in de keuken.
Met selderie wordt doorgaans de blad-selderie bedoeld; met selderij de
knol- en de bleekselderij, die als groente worden gebruikt.
De bladeren en stelen van selderie stimuleren de vertering van voedsel.
De zaden en gedistilleerde olie van de zaden helpen gifstoffen uit het
lichaam te verwijderen.

48

Verdere geneeskrachtige werkingen van de selderij: Eetlust opwekkend,
vocht afdrijvend, verlicht nier- en blaasziekten, koortswerend, tegen
winderigheid, tegen constipatie, stofwisseling stimulerend, tegen
nierstenen, verlichting bij reuma, ontgiftend, tegen jicht, stemming
verbeterend, daardoor ook tegen depressies en zenuwklachten, tegen
slecht ruikende adem (na het eten van knoflook, wordt het kauwen op
selderij dan ook aangeraden).
Knolselderij
Deze wordt geteeld voor zijn verdikte wortel. Ze heeft een lange
groeiperiode, verlangt vocht en is niet winterhard. De plant verlangt een
goede bemesting en heeft een voorkeur voor zwaardere grond. De plant
behoort tot de bladgewassen. Het is wenselijk de afhangende geelwordende bladeren onderlangs te verwijderen om de groei te stimuleren.
De groene zeker niet, die zijn belangrijk voor de groei. Dus ook niet
afsnijden en gebruiken voor in de soep. Plantjes zijn reeds vroeg in het
voorjaar te koop. De oogst is in oktober. De knollen zijn in de kelder in een
emmer met losse, droge zand nog enkele maanden de bewaren. De knol
is een vertrouwd ingrediënt in soep. Je kunt er ook lekkere puree van
maken. In blokjes gesneden en gestoofd met een kaassaus is het lekker
als groente. Heel apart (vooral bij wildgerecht) is om blokjes te bakken
samen met cranberries.
Snijselderie
Deze selderie heeft een penwortel, een bladrozet in het eerste jaar en
bebladerde stengels in het tweede jaar. Het vormt in het tweede jaar
groene tot crèmekleurige bloemen. De selderieplant heeft geurige,
getande, lichtgroene blaadjes. Het is een tweejarige plant, die in zachte
winters groen zal blijven, maar die natte of zeer strenge winters soms niet
overleeft. Snij- of bladselderie is een plant die soms tot bijna 100 cm. hoog
kan worden. Door elke keer de stengels af te snijden, zal er elke keer weer
nieuw jong uitgelopen blad geoogst kunnen worden. De plant is echt een
aanrader om dicht bij de keukendeur te houden. Voor de wintervoorraad,
is de selderie goed in te vriezen. Om te drogen is dit kruid niet geschikt.

49

Selderie wordt aan zware soepen als bonen- en erwtensoep toegevoegd
vanwege de frisheid. De bladeren worden soms gesnipperd en gebruikt
om te garneren (net zoals peterselie), maar meestal wordt het kruid
meegekookt in soepen en sauzen om de smaak te verbeteren.
Bleekselderij
Bleekselderij kweken kost vrij veel tijd en moeite. Als je het wil proberen
neem dan een zelf blekende soort in plaats van een soort die afgedekt
moet worden. De stengel wordt gebruikt. Het blad kan in de soep.
Bleekselderij is gekookt, gestoomd en rauw lekker (borrelhapje!). Elke
klassieke Italiaanse tomatensaus begint met het fruiten van het gouden
trio: een fijngehakt uitje, worteltje en een stengel bleekselderij.
Bleekselderij is gebakken, gestoofd of gekookt ook heerlijk. Bij uitstek gaat
bleekselderij in de pan bij het bereiden van mosselen. Het kweken (vooral
het bleken) is bedoeld om het blad frisgroen, liefst wit te houden. De
planten worden in een dieper grondbed geplant (15 cm diep). De planten
worden, als ze voldoende zijn opgegroeid samengebonden en de grond
wordt in laagjes weer aangebracht tot gewone hoogte. Blad groeit boven
de grond. Het deel onder de grond is gevoelig voor rotting. Een moeilijke
teelt.
Aldus, selderie/selderij hoort er altijd bij. Recepten zijn eenvoudig en
genoeg te vinden.
In de kwallef gaat alles zo langzaam aan weer naar het einde. Nu nog
zaaien we de veldsla en de winterspinazie. De boontjes zijn onderhand
geoogst, de pompoenen en courgettes doen het nog goed, de tomaten
ook nog. Ja de natuur gaat verder en wij doen gewoon mee.

Veel groe(n)ten!
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Rupsje nooitgenoeg
Math Erckens is steeds heel betrokken bij het Ulestratense IVN. Hij was
lid van de werkgroep vogels en heeft in zijn tuin aan Groot Berghem
doorlopend heel wat vogels te gast. Ook al wordt hij wat ouder (hij is
inmiddels 81), Math blijft actief en betrokken bij de natuur. Zijn tuin is hem
letterlijk dierbaar.

Zo ontdekte hij afgelopen zomer een bijzondere rups. Het bleek de rups
van de koninginnenpage te zijn. Hierbij wordt een enkele foto getoond,
volledigheidshalve ook een foto van de vlinder zelf.
Zo mooi en zo dicht bij huis.

Met de groeten
van Math,
ingezonden door
Henk Urlings
(schoonbroer).
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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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