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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Een abnormaal jaar loopt ten einde; een jaar waarin IVN Ulestraten het 40
jarig jubileum zou vieren, maar waarbij het coronavirus roet in het eten
gooide. De jubileumcommissie had alles tot in de puntjes voorbereid en
geregeld, veel werk verzet om er iets moois van te maken. Het past om ze
hartelijk te danken voor alle voorbereidingen, die helaas niet tot uitvoer
konden komen.
Of het jubileum in 2021 gevierd kan worden
is maar zeer de vraag. Zoals het er nu naar
uitziet is het niet te verwachten dat we het
jubileum in de eerste helft van dat jaar
kunnen vieren, omdat onze doelgroep dan
waarschijnlijk nog niet volledig ingeënt is.
De kans bestaat dus dat we het 40- jarige
jubileum stilletjes aan ons voorbij zien
gaan. Als dat het geval zou zijn dan gaan
vanaf dat moment alle ballen op het halen
van het 50-jarige jubileum!
Toch hebben we als bestuur gemeend dat we dit jaar niet zo maar voorbij
mogen laten gaan. We missen al de eindejaars-wandeling; een traditie die
bestaat sinds de oprichting van onze vereniging en dit jaar voor de 41ste
keer zou worden gehouden door Fred Erkenbosch. Als een kleine
compensatie voor al dit gemis, ontvangen jullie een dezer dagen een
attentie die goed is voor het milieu omdat die keer op keer hergebruikt
kan worden. Bovendien kan die attentie
bijdragen aan de
naamsbekendheid van onze vereniging: twee vliegen in één klap!
Wat betreft de jubileumviering is er nog een punt waar we graag jullie
medewerking voor willen vragen. Zoals jullie wellicht weten zou een van

4

de wethouders van de gemeente de officiële opening verrichten van het
middagprogramma. Aangezien dit allemaal geen doorgang heeft kunnen
vinden, werden we door de gemeente benaderd om een video-conferentie
te houden, waardoor er toch nog dit jaar een contact mogelijk was tussen
de gemeente en onze vereniging. Dit gesprek met de nieuwe wethouder
Gerard IJff heeft inmiddels plaats gevonden, waarbij meerdere leden van
het bestuur aanwezig waren. Het was een aangenaam en nuttig gesprek,
waarbij hij ons feliciteerde met het jubileum en waarbij wij onze
perspectieven voor de vereniging met de gemeente bespraken. Bij deze
gelegenheid hebben we als vereniging ook een aanbod van de gemeente
ontvangen voor het plaatsen van een insectenhotel. Wij hebben dit
aanbod natuurlijk aangenomen en zijn nu op zoek naar een mooie plek
voor dit hotel. Daarbij zouden we het heel leuk vinden als er vanuit de
leden suggesties zouden komen
voor een geschikte plek voor dit
insectenhotel. Mocht je dus een
idee hebben voor een dergelijke
plek dan horen we dit graag. We
zullen later, waarschijnlijk in de
volgende Haamsjeut, laten weten
waar het insectenhotel wordt
geplaatst.
Bijzonder in dit jubileumjaar was wel dat ons blad D’n Haamsjeut in kleur
uitkwam. Dit was zeer de moeite waard, maar om financiële redenen gaan
we daar in de komende tijd niet mee door. (Per jaar kosten de vier edities
van D’n Haamsjeut in zwart-wit ruim €500 en in kleur ongeveer €1.800.
Dat is een verschil van ongeveer €1.300.)
Het coronavirus zal onze activiteiten voorlopig nog blijven beperken. Voor
het eerst na 40 jaar zal de traditionele oudejaarswandeling niet door
kunnen gaan. De jaarvergadering stellen we uit. Zodra duidelijk wordt dat
er weer ruimte ontstaat gaan we met volle energie de activiteiten van IVN
weer oppakken. We houden jullie op de hoogte.
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De coronacrisis heeft de aandacht voor de natuur vergroot. Er wordt meer
gewandeld in de buitenlucht. De kwetsbaarheid van de mens is duidelijker
geworden evenals de afhankelijkheid en verbondenheid met de natuur.
Het virus is bij de mens terecht gekomen en heeft zich snel over de hele
wereld verspreid door de manier waarop wij ons gedragen. Er is daarom
alle reden om als IVN in versterkte vorm door te gaan met natuureducatie.
Als IVN hebben we jonge energieke mensen nodig om onze boodschap
te verspreiden. We hebben het geluk dat basisschool de Triangel erg
geïnteresseerd blijft in onze projecten. In de jeugd wordt vaak de kiem
gelegd voor de latere belangstelling voor de natuur. Die latere
belangstelling moeten we nog wel weten te benutten bij het werk van IVN.
Het bestuur wenst iedereen fijne
feestdagen, voor zover mogelijk
binnen de coronamaatregelen.
Voor 2021 de beste wensen en we
hopen jullie zo snel als mogelijk is
in het nieuwe jaar te ontmoeten.
En moge het nieuwe jaar een jaar
worden met mooie nieuwe
natuurervaringen, waarbij corona
een
langzaam
uit
onze
herinneringen
verdwijnend
fenomeen is.
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Interview met Wim Derks
André Ament en Leo Bielders
Inleiding
In het kader van het 40-jarig bestaan van IVN Ulestraten hebben we dit
jaar een aantal IVN-leden geïnterviewd die vanaf het begin nauw
betrokken zijn geweest bij onze vereniging. Als afsluiting van die reeks
gaan we nu dezelfde vragen stellen aan onze huidige waarnemend
voorzitter Wim Derks. Een extra vraag betreft zijn visie op de toekomst
van IVN Ulestraten.
Wie is Wim Derks?
Wim Derks (1946) is geboren en
opgegroeid op een boerderij op de
zandgrond in Oost-Brabant, in het
ontginningsdorp
Sterksel.
Een
boerenbedrijf
op
de
zandgrond
betekent hard werken voor de kost. Dat
houd je bescheiden en dwingt tot
samenwerking. Mijn vader was
medeoprichter en bestuurder van vele
(agrarische) organisaties. Zijn grote
maatschappelijke betrokkenheid was
voor mij een voorbeeld. Hij hoopte dat
ik met mijn economieopleiding bij een
agrarische organisatie zou gaan werken. Toen ik echter in 1978 naar
Limburg (Meerssen) ging voor het werk (het onderzoeksbureau Etil), vond
hij dat ook geweldig, omdat zijn oorsprong ook in het Limburgse lag.
Nog iedere dag geniet ik ervan dat we in Zuid-Limburg terecht zijn
gekomen. De hoogteverschillen zijn een enorme meerwaarde voor het
landschap. Wonen in het centrum van Meerssen was functioneel: dicht bij
voorzieningen en op fietsafstand van mijn werk in Maastricht. Maar vanaf
het begin was het voor ons duidelijk: als de kinderen het huis uit zijn gaan
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we op zoek naar meer rust en ruimte. (Els is ook opgegroeid op een
boerderij.) In 2001 vonden we in Waterval wat we zochten.
Hoe is jouw belangstelling voor de natuur gewekt?
Opgroeien op een boerderij brengt je als kind automatisch in contact met
de natuur. Maar speciale aandacht voor de natuur was er bij ons thuis niet.
(Laatst bleek dat een zus van mij het verschil tussen een merel en een
kraai niet kende.) Ik ben altijd vooral
Favoriete vogel:
geboeid geweest door het landschap.
Het gefluit van vogels vind
Waar begint een beekje? Wat was het
ik geweldig, maar ik vind
bijzonder om voor het eerst te zien dat
het zo moeilijk om ze
rotsen aan de oppervlakte kwamen. De
daarmee te herkennen.
oorsprong van deze interesse voor het
Als ik toch een favoriete
landschap en geologie kan ik niet
vogel moet kiezen, dan is
aangeven. Mijn belangstelling voor planten
dat de putter met zijn
en dieren al amfibieën en reptielen) is
mooie kleuren. Die zien we
gewekt door Els. Zij wist daar veel meer
vooral ’s winters nog al
van dan ik en zij had de interesse voor
eens in onze tuin op de
natuur van thuis uit veel meer
zaden van planten.
meegekregen.
Hoe ben je in aanraking gekomen met IVN?
Ook hierbij moet ik weer wijzen naar Els. Zij ging eind jaren tachtig een
cursus volgen bij IVN Ulestraten. Toen ik merkte dat ze bij IVN Ulestraten
(Fred Erkenbosch en Wim Ghijsen) meer wisten over geologie dan bij IVN
Meerssen, ben ik daar in 1988 lid geworden. Rond die tijd zijn we ook lid
geworden van IVN Meerssen, mede omdat we toen daar woonden.
Begin jaren negentig zijn we samen de natuurgidsencursus gaan doen.
Naast de cursussen die we al volgden bij IVN was dit voor mij een middel
om meer over de natuur te weten te komen. De betrokkenheid bij IVN heeft
voor mij ook geleid tot bestuursfuncties: heel wat jaren voorzitter van IVN
Meerssen, later penningmeester bij IVN Ulestraten toen die functie
ingevuld moest worden en ongewild waarnemend voorzitter bij gebrek aan
een echte voorzitter.
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Els en ik wilden niet alleen actief worden bij IVN vanwege natuurkennis,
natuurbeleving en natuureducatie, maar ook vanwege milieueducatie. Dat
laatste paste in de lijn van de ontwikkeling van IVN. De “Bond van
Natuurbeschermingswachten” uit 1948
Favoriete plant:
ging in 1960 over in “Instituut Voor
Op de boerderij stonden
Natuurbeschermingseducatie” I.V.N. In
viooltjes in de tuin. Die
1973 werd de naam veranderd in ‘IVN,
bloemen kijken mij altijd zo
Instituut
voor
natuurbeschermingsvriendelijk aan. Er is geen
educatie, Vereniging ter bevordering van
enkele andere plant die
het milieubesef’. Twintig jaar later leek de
zoveel enthousiasme bij
tijd rijp om milieu verder te laten
mij kan opwekken.
doordringen in het werk van IVN. De naam
werd in 1993 veranderd in “IVN, Vereniging voor natuur- en
milieueducatie”. Deze ontwikkelingen bij het landelijk IVN bleken niet
plaats te vinden bij de afdelingen. Daarom hebben wij Milieudefensie
Meerssen opgericht en heb ik later het initiatief genomen voor het
Duurzaamheidplatform Meerssen.
Is er iets in jouw natuurbeleving veranderd?
In de afgelopen 30 jaar heb ik vele lezingen en cursussen gevolgd bij IVN
(plaatselijk, regionaal en provinciaal), bij Stichting Ark, Limburgs
Landschap en Grensmaas. Daardoor neemt de kennis van natuur en
landschap toe, maar ook door het zelf verzorgen van lezingen en
cursussen. Als je meer kennis hebt van de natuur, wordt ook de beleving
anders. Je ziet veel meer en ervaart daardoor meer. De natuur geeft niet
alleen een fijner gevoel, maar wordt ook interessanter.
Is er ook iets in de IVN club veranderd?
IVN is voor mij niet alleen IVN Ulestraten, maar ook IVN Meerssen en IVN
landelijk. Bij de genoemde afdelingen is er sprake van een sterke
vergrijzing, een algemeen verschijnsel bij veel verenigingen. Els en ik zijn
uit de jaren negentig de laatste nieuwe natuurgidsen bij IVN Ulestraten.
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Gelukkig heeft IVN Ulestraten wel
nieuwe actieve bestuursleden,
maar bij IVN Meerssen hebben ze
problemen met de invulling van de
bestuursfuncties.
De
ontwikkelingen bij IVN afdelingen
en dus ook bij IVN Ulestraten
stemmen niet optimistisch. Bij
landelijk IVN is er nog wel volop
dynamiek aanwezig met vele
nieuwe initiatieven.

Favoriete dier:
Bij het kaartspel van het
dierenkwartet vond ik als kind de
eekhoorn al heel mooi. Els heeft
mij enthousiast gemaakt voor
salamanders. Maar ’s morgens
vroeg de vos zien, blijft het meest
bijzonder.

Hoe kijk je tegen de toekomst van de natuur aan?
Sinds de industriële revolutie is de natuur achteruitgegaan als gevolg van
toenemende verontreiniging van lucht, water en bodem en als gevolg van
intensivering en schaalvergroting van de landbouw. In de vorige eeuw zijn
veel organisaties ontstaan om verslechtering van de natuur tegen te gaan
en om te behouden wat er nog was. In de jaren zeventig was er een
omslag wat betreft milieu: vermindering van vervuiling. In de jaren tachtig
en negentig was er een omslag wat betreft hoeveelheid natuur: van
behoud naar groei. Er
Favoriete plek:
kwamen
nieuwe
Ik houd van beslotenheid en dus van dalen
natuurgebieden bij zoals
en van bossen. Die beslotenheid heeft onze
het Beneden Geuldal
woonplek in het dal van Waterval, waarvan ik
tussen Valkenburg en
dagelijks geniet, maar die beslotenheid vind
Meerssen, maar vooral
ik ook in dalen en bossen in Zuid-Limburg.
ook bij de grote rivieren
Als Els en ik het over vakantie hebben, gaan
zoals de Grensmaas
mijn gedachten naar de Ardennen, maar
(inmiddels omgedoopt
denkt Els aan de zee. Anders dan de
naar
Rivierpark
beslotenheid in het landschap, dat ik zo
Maasvallei). Ondanks
waardeer, was de overweldigende ervaring
deze
positieve
van de Alpen tijdens de huttentochten, met
ontwikkeling neemt de
name zodra we boven de boomgrens waren.
verontreiniging
door
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(micro)plastic
toe,
worden
er
nog
steeds
schadelijke
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en neemt de intensivering van de
landbouw nog toe. De biodiversiteit neemt sterk af en klimaatverandering
gaat nog steeds door.
Voor de natuur blijven voorlopig nog een aantal negatieve ontwikkelingen
bestaan. Hoe het voor de mensheid uitpakt weet ik niet. Soms ben ik zeer
negatief, maar dat heeft geen zin. Daarom heb ik de instelling om nu te
doen wat in mijn vermogen ligt ter verbetering van natuur en milieu en
genieten van al het moois dat er nog is in de natuur.
Hoe zie je de toekomst van IVN-Ulestraten?
De wereldverbeteraars uit de jaren zestig gaven IVN een impuls. Toen
jongvolwassenen in de jaren zeventig en tachtig zich nog langdurig wilden
inzetten voor bepaalde zaken ontstonden veel IVN afdelingen, waaronder
IVN Ulestraten. Nu draait IVN Ulestraten vooral op senioren (met uitzondering van Pascalle). Ik had lange tijd de leuze: “Als alle vervroegd
gepensioneerden zich actief inzetten voor IVN, is er geen probleem.“ Maar
er zijn (bijna) geen vervroegd gepensioneerden meer. Men moet langer
doorwerken. Wie gaat er nog een natuurgidsencursus volgen?
Er zijn signalen dat er een nieuwe generatie in opkomst is van
wereldverbeteraars, die zich willen inzetten voor natuur en milieu.
Mooiste natuurbeleving:
Zomers bij de korte nachten ´s morgens vroeg de natuur in en dan
onder andere de vos zien in de eigen omgeving is zeer bijzonder. Toen
we enkele tientallen jaren geleden met mijn broers en zussen (en
aanhang) in Hoge Venen logeerden, ging ik ’s morgens vroeg alleen
wandelen. Ik kwam bij een uitzicht naar een open beekdal beneden,
waar herten en een vos liepen. Daar heb ik lange tijd staan kijken. Dat
was een zeer intense ervaring.
Mijn droom is altijd geweest om in de Alpen te wandelen. Dat hebben
we als gezin enkele keren gedaan in de vorm van dagtochten. Toen ik
55 jaar was werd ik door enkele natuurvrienden gevraagd om een
huttentocht in de Alpen te maken. Dit heb ik gedaan tot mijn 70ste. Voor
mij waren dit de meest indrukwekkende natuurbelevingen.
11

Kijk bijvoorbeeld naar de deelnemers aan klimaatdemonstraties. Kijk naar
de groei van het aantal leerlingen van opleidingen richting natuur. Als IVN
Ulestraten een bloeiende vereniging wil blijven, zullen we aansluiting bij
die nieuwe generatie jongvolwassenen moeten vinden. Maar hoe? Ik weet
het nog niet. Kan een van de lezers ons een stuk verder helpen?

En hier nog een favoriete plek van Wim en Els: het achteruitzicht in de tuin
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Een nachtelijke bezoeker
Paul Notten
Jaren geleden zag ik op enig moment een loopspoor in het naast onze
bomentuin gelegen weiland, een duidelijk herkenbaar smal paadje door
het gras. Het kon me aanvankelijk niet erg boeien. Zo direct nabij het
bosgebied ‘De Breuk’ kun je natuurlijk allerlei dierenleven verwachten.
Overdag was er nooit iets te zien. De weilandpassant moest dus eentje uit
het nachtleven zijn. Het spoor in het gras trok ook niet altijd mijn aandacht.
Want vanaf de dag dat de schapen van mijn schoonzus Leentje in het
voorjaar hun intrede doen is het rap gedaan met het pad door het gras. Ik
had wel een vermoeden over de nachtelijke bezoeker. Het zou de egel
kunnen zijn die ik bij vroegere gelegenheden wel eens in onze tuin had
zien rondscharrelen. Andere eerdere bezoekers in mijn herinnering zoals
reeën of wilde zwijnen zijn té groot voor de smalle opening onder de hagen
waartussen het platgetreden pad zichtbaar was. En alles bij elkaar moet
ik achteraf bekennen dat het me eigenlijk worst was, zoals dat plastisch
wordt uitgedrukt. Totdat ik in afgelopen winterperiode 2019/2020 door een
aantal opeenvolgende gebeurtenissen tot nadenken en zoeken werd
gedwongen.
Midden in de winter
verschenen er opeens
gaten in het gazon;
duidelijk het werk van
een dier. Gaten met een
doorsnee van 5 cm en
van ongeveer gelijke
diepte. Na enkele weken
was dat stuk gazon gelijk
een gatenkaas. Dan
keert de rust terug. Onze
graafgast is uitgewroet.

Dassentoilet
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Maar niet zijn bezoeken aan onze woning annex tuin. Want als Riekie
enige tijd later midden in de nacht een blik naar buiten werpt ziet zij over
het tuinpad achter onze woning een dier lopen; in het nachtelijk duister
moeilijk herkenbaar maar alle signalen duiden in de richting van een das.
Het blijft daarna een tijdje stil totdat de dahlia’s bloemknoppen krijgen die
op één nacht vrijwel allemaal door de hongerige bezoeker worden
opgegeten. Voor mij wordt alarmfase 1 ingeluid. ‘Dat is het werk van die
das’ weet Riekie prompt te melden. Het dier heeft in de steile helling tegen
het bos aan in de rulle aarde een omvangrijk toilet gegraven; 5 tot zo’n 20
centimeter diepe gaten die allemaal goed gevuld zijn met donkere keutels.
Die waarneming had ik even gemist!
Ik ben daarna toch maar een veertigtal meters het bos ingedoken op zoek
naar de dassenburcht. Het bos bestaat ter plaatse uit een wirwar van
struiken, omgevallen bomen, stronken, losse takken en moerassige
De das Bron: Wikipedia
aarde; de diepe
slenk, ruim 20
meter
onder
maaiveld, wordt
omgeven
door
steile
hellingen
waarin de das zijn
hol
heeft
uitgegraven
op
amper 4 meter
van de plek waar
een
bosbeek
ontspringt.
Het
voelt er koud aan, zowel in de zomer als in de winter. De eerste aanzet
van de dassenburcht had ik al enkele jaren geleden gezien vanaf het
wandelpad door het bos; de burcht was toen in bouwtermen in een fase
van eerste aanleg. Maar inmiddels heeft de das zijn graafwerk flink
uitgebreid en liggen er rond de twee uitgangen grote hopen zanderige
aarde. Anders dan de dassenburchten in de holle wegen naar Elsloo
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(hoog in de droge helling) woont onze das in een kille, koude en vochtige
omgeving. En daar veranderen ook de warme zomers van de afgelopen
jaren niets aan. Mijn keuze voor zo’n woonomgeving zou het niet zijn!
Na al dat speurwerk is mij duidelijk: de das woont in het bos en kiest des
nachts bij zijn voedseltocht de diepte van het dal en onze tuin om in de
hoger gelegen weilanden naar voedsel te zoeken. Daarbij maakt hij af en
toe zijwaarts een
Dahlia’s bij Paul en Riekie Notten
uitstap
naar
het
groen rond onze
woning. Bij een van
die uitstapjes moet hij
de dahlia’s ontdekt
hebben en heeft hij
maar gelijk de toen
aanwezige knoppen
opgepeuzeld.
Een
ander ter plekke wat
hoger gelegen perk
met gele dahlia’s
heeft het dier tot mijn
grote
vreugde
letterlijk en figuurlijk links laten liggen. En zo kan ik dit verhaal afsluiten
met een foto van de prachtig bloeiende gele dahlia’s. Die heb ik
zekerheidshalve toch maar afgegrendeld met een hoge geplastificeerde
draad. Daar zal de das letterlijk van opkijken als …. hij nog een keertje
langs komt.
paulmanotten@gmail.com.
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Apotheekbomen in Friesland: aspirines voor koeien
Pascalle Satijn
Vanwege Corona op alternatieve vakantie door eigen land leverde veel
nieuwe en leuke inzichten op.
Bijvoorbeeld in Friesland, meer concreet in de Noordelijke Friese Wouden,
waar men met een 4-jarig project is gestart om voor het vee een eigen
apotheek aan te planten langs de weilanden.
Aan dit project werken 14 veehouders mee en de apotheek bestaat uit het
aanplanten van specifieke bomen en struiken die een helende werking
hebben. Bijvoorbeeld looistoffen, o.a. in hazelaar, eik en kastanje, zijn
ontstekingsremmend en hebben een positief effect op de eiwitverwerking.
Salicylaten, o.a. in wilg, zijn pijnstillend, koortswerend en
ontstekingsremmend.
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Door het eten ervan krijgen de dieren extra en gevarieerde plantstoffen,
mineralen, sporenelementen en vitamines binnen.
Feitelijk is het een boomwal, een kenmerkend element in het Friese
landschap. Echter de boomwallen zijn vaak eenzijdig, bijvoorbeeld veel
els, en dat moet verbreed worden. Op basis van oude kruidenboeken zijn
de initiatiefnemers aan de slag gegaan met het bepalen van de soorten
en de werking die de verschillenden bomen en struiken hebben voor het
vee. Al deze kennis wordt verzameld en is te raadplegen in de database
van de website www.snoeivee.nl.
In februari 2020 is het project van start gegaan door de aanplant van de
eerste boom, een eikenboom, door Eerste Kamerlid Joop Atsma.
De veehouders monitoren hun dieren, scholieren helpen mee met de
aanplant van de 1700 bomen en struiken en bekijken waar de dieren aan
eten. Landschapsbeheer Friesland en de Stichting Wrâldfrucht adviseren
op het vlak van landschap en gewassen.
Het doel is dat het vee
middels zelfmedicatie de
gezondheid op peil kan
houden, een plus voor het
dierenwelzijn. En een op
deze manier aangeplante
boomwal komt ook de
biodiversiteit ten goede, is
gunstig voor het verminderen
van de stikstof- en CO2uitstoot én het typische
Friese
cultuurlandschap
wordt in stand gehouden.
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Miene kwallef, winter 2020, aflevering 29
Henk Urlings
Inleiding
We zijn onderweg naar de winter; hopelijk wordt het weer eens een echte
winter. Ook in de kwallef gaat alles echt ten einde, toch er is ook weer een
begin. Inmiddels zijn de dahlia’s gerooid en verplaatst naar de kelder. Eind
oktober werd de knoflook geplant. Deze staat al meer dan 10 cm boven
de grond. Dit jaar experimenteer ik met tuinbonen, naar een tip die ik kreeg
via een of andere website. Begin november gezaaid en een tunneltje er
boven geplaatst; ze komen inmiddels uit. En van een andere kwallever
kreeg ik wintersla. Deze zaaide ik al eerder, de plantjes doen het goed. Ik
ga voor een echte winter.
Op bezoek bij….
Wandelend vanaf de Wijngaardberg in de richting van de Klein
Berghemmerweg, ter hoogte van de Kikshaag, valt het oog op een nieuwe
kwallef. Eerder was dit grondstuk akkerland met meestal manshoge mais.
De Engelse familie Brown, al ongeveer 30 jaar wonend in de vroegere
woning van de familie de Beer, kreeg de kans om een mooie strook grond
achterlangs bij te kopen. Ze zijn er maar wat trots op. Nu hebben ze ruim
uitzicht op de weilanden en akkers; hun wereld is plots weidser.
John Brown werkt planmatig. In het midden een flink oppervlak voor een
nieuwe groentetuin, achteraan komt een fruitboomgaard en voorlangs (tot
aan de weg naar de Wijngaardsberg) blijft het voorlopig grasland. Het
geheel is omzoomd met een nu nog jonge meidoornhaag. Het getuigt alles
van een goed overwogen aanpak en ook moed. John geeft aan dat hij zo
ook een gezonde invulling heeft voor als hij straks met pensioen is. Echte
kwallef-ervaring heeft hij niet. Eerder woonde de familie in Zwitserland en
daar hadden ze een klein groentetuintje. Nu heeft hij bij een Engelse
organisatie, vergelijkbaar met Velt in België, informatie weggehaald. Zo
heeft hij de inrichting bepaald door stroken aan te leggen, gescheiden door
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graspaden. Het maaien van het gras
gaat gelijk mee met het maaien van
het gazon. De stroken zijn vervolgens
weer onderverdeeld in vakken. Zo
kan hij de wisselteelt eenvoudig
toepassen en voldoende variëteit
aanbrengen in de gewassen. Een
strook is geserveerd voor de
kleinkinderen. John geniet als hij
vertelt over hoe de jeugd mee de
handen uit de mouwen steekt en
zodoende leert omgaan met zaaien,
planten en oogsten van de groenten.
Natuurlijk maakt een kruidenperceel
onderdeel uit van de tuin en voor
bloemen zijn er meerdere plekjes. Zo
is er een rijtje afrikaantjes en zinnia’s,
een perceeltje dahlia’s; er is grote
plek voor wildmengsel. Pompoenen
vragen ook een ruime plaats. Langs
de rand van de groentetuin zijn
John Brown in zijn tuin
enkele kweekvakken aangelegd.
Deze zijn te gebruiken als koude bak, maar ook als kweekvak voor jonge
plantjes. Veel ervaring heeft de familie Brown het eerste jaar al opgedaan.
Het aanschaffen van zaai- en pootgoed was een ware ontdekkingsreis.
Waar is wat te koop en wanneer moet je wat planten? Op welk perceel
hoort een bepaald gewas thuis? Hoeveel plantjes heb je nodig voor een
gezin? Het eerste jaar is heel goed gelukt in ongeveer alle opzichten.
Tomaten hadden ze eigenlijk teveel. De aardappelen, vroege, late,
vastkokende en bloemige, waren er in overvloed. De laatste worden begin
november nog geoogst. Het wildmengselzaad gaf te hoge bloemen.
Volgend jaar wordt gezocht naar een samenstelling van lagere bloemen.
De organisatie van de compost is in ontwikkeling. Er waren genoeg
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erwten, peulen, boontjes, meerdere slasoorten en koolsoorten in
overvloed. Op de foto toont John een witte kool, zo groot als een voetbal.
John vindt het heel apart dat hij al na een jaar de aandacht krijgt in de
Haamsjeut. Zo’n mooie plek, zo’n mooie kwallef, dat moet toch iedereen
weten.
Rabarber
Rabarber is een plant uit de duizendknoopfamilie. Deze grote,
struikachtige plant heeft prachtig rode, groene, groen-rode of karmijnrode
lange stelen en grote donkergroene bladen. Van deze friszure groente
wordt bijna altijd een compote of een zoet nagerecht gemaakt. Hierdoor
lijkt het meer op fruit dan op groente. Toch is het écht een groente.
Rabarber staat al bijna
5000 jaar in hoog
aanzien bij de mens. Niet
alleen als groente, maar
ook als geneesmiddel.
De
groente
is
waarschijnlijk door de
Chinezen uit de steppen
van Azië gehaald en daar
op de berghellingen van
het Chinese Rijk aangeplant. Uit de wortel werd en wordt nog steeds een
sterk purgeermiddel gewonnen. De stelen bevatten de stof pariëtine, dat
in celkweken en in proefdieren in hoge concentraties tumorgroei remt,
maar waarvan nog geen effect in mensen is aangetoond. Omstreeks 1600
ontdekte John Gerard, hofbotanicus van de Engelse koning Charles I, dat
de stelen gegeten kunnen worden. Het duurde echter tot 1750, voordat
rabarber als groente een grotere bekendheid kreeg. In Duitsland begon
de teelt als groentegewas omstreeks 1850. In Nederland en België vindt
de teelt vanaf ongeveer 1900 plaats. Van rabarber in je moestuin kun je
jarenlang plezier hebben en het is een gemakkelijke groente om te
kweken. Rabarber is vers als de stelen hard en stevig aanvoelen. Groene
stelen zijn zuurder dan rode, maar ze zijn niet 'onrijp'. Groene stelen zullen
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door bewaren nooit rood worden. Rabarber is van oktober tot en met juli
verkrijgbaar van Nederlandse bodem. Bij de buitenteelt is het belangrijk
om na de langste dag geen stelen meer te oogsten, zodat de plant
voldoende reservestoffen voor het volgend jaar kan vormen. Rabarber
schoonmaken is een klusje van niks. Je verwijdert de groene bladeren,
spoelt de stengels af en snijd een stukje van de onderkant af. Vervolgens
snijd je de stengels in stukjes die je verder gaat verwerken. Niet schillen
met een dunschiller, dat is echt niet nodig. Eventuele stugge draden trek
je er gewoon vanaf. Zorg dat je rabarber zo veel mogelijk verpakt of bedekt
in de koelkast bewaart, dan drogen de stelen niet uit. Je kunt rabarber ook
invriezen door de rabarber vooraf te blancheren. Maak eerst de rabarber
schoon en verwijder het loof. Snijd de stelen in stukken. Blancheer de
stukken ongeveer 1 minuut in kokend water. Krijt toevoegen aan rabarber
is niet echt nodig. De compote wordt vanwege het krijt minder zuur en men
kan dan toe met minder suiker.
Rabarber kun je zo gebruiken:
•
Als compote bij magere of halfvolle yoghurt.
•
Als compote op volkorenbrood met een laagje magere kwark.
•
Als compote op een laagje lange vingers met een bolletje sorbetijs.
•
Compote met een klont stijfgeklopt eiwit in de oven laten bruinen.
•
Compote, reken 200 gram per persoon, voor 100 gram op het bord.
•
In taarten of gebak, eventueel in combinatie met andere fruit.
•
Compote bij een sorbet.
•
Als chutney bij stoofschotels met eend, lams- of varkensvlees.
•
In sauzen bij vette vis (bijvoorbeeld makreel).
•
Op een vlaai met kruimels of onder een laagje geklopte eiwit.
Afsluiting
Zo, inmiddels zijn er bijna 30 edities van ‘miene kwallef’ verschenen. Ik
denk erover om zo onderhand te stoppen. De meeste groentesoorten zijn
behandeld, ongeveer alle kwalleven al bezocht. Volgende keer zal ik
samenvatten en afsluiten.
Met gezonde groe(n)ten,
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Hamsteren zit in onze natuur
Bert Merk, namens Vogelwerkgroep
Inleiding
Op tijd een voorraad in eigen huis willen hebben, vooral van dat wat later
misschien niet meer beschikbaar zal zijn en ook voor onze soortgenoten
erg gewild is. Een dierlijk instinct dat vandaag de dag leidt tot
wonderbaarlijk gedrag, zoals het plunderen van toiletpapier en
deegwaren: het hamstergedrag. Wie hamstert er eigenlijk in de natuur?
Hamsters
Een hamster slaat in zijn wangzakken
voedsel op en brengt dat naar zijn
ondergrondse voorraadkamers van
zijn burcht. Zijn wintervoorraad kan
tot 65 kilogram aan voedsel beslaan,
maar is meestal niet groter dan 15
kilogram. Dit gaat dan vooral over
kruiden, zaden en grassen, maar ook
vruchten, plantenwortels en granen
of dierlijk voedsel als wormen en
slakken, insecten en zelfs kikkers en
muizen staan op zijn dieet.
Ook andere soorten die niet voldoende vetreserves kunnen aanleggen,
maar toch de harde winter moeten zien te overleven, leggen in tijden van
overvloed een voedselvoorraad aan.
Mollen
Mollen eten veel regenwormen. Vindt de mol er één, dan hoeft hij die niet
direct op te eten. Door een beet in de kop kan hij de worm verlammen, de
verlamde wormen worden dan opgeslagen in een tunnel voor later. De
mol is een echte spaarder: wetenschappers hebben voorraadkamers met
meer dan 1000 regenwormen gevonden. Voordat ze de wormen
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daadwerkelijk eten, knijpen ze met hun klauwen eerst de aarde en
darminhoud uit het wormenlijfje.
Vogels
Vogels die hamsteren, verzamelen voedsel en dragen dat in hun keelzak,
slokdarm of snavel naar een aantal plekken in hun territorium. Vaak zijn
dat kuiltjes in de grond, die zorgvuldig afgedekt worden nadat ze gevuld
zijn met voedsel. Gaaien bijvoorbeeld, zijn verzot op eikels: afhankelijk van
grootte ervan, kan de gaai tot acht eikels in één keer vervoeren. Ondanks
zijn vermogen om een enorm aantal verstopplaatsen terug te vinden, lukt
dit niet altijd. Op die manier zorgt de gaai indirect voor de voortplanting
van de eik. Ook de boomklever is een fanatieke verzamelaar, die graag
gebruikt maakt van de zonnebloempitten die op een voedertafel worden
aangeboden. Hij brengt de pitten, maar ook zaden, hazel-en
beukennootjes, naar zijn territorium en verbergt ze daar achter
boomschors. De zwarte mees en de kuifmees hamsteren allerlei zaden en
verbergen die tussen takken of openingen in de schors. In tegenstelling
tot de boomklever dekken zij hun verstopplaats niet af voor kapers. Voor
pimpel-en koolmezen is het geen gewoonte om te hamsteren. Ondanks
het feit dat koolmezen dikwijls hamsterende glanskoppen achtervolgen, is
de soort er niet in geslaagd dit gedrag te imiteren. Wellicht heeft de
koolmees er vrede mee dat hij door het achtervolgen van glanskoppen
hamsterplaatsen ontdekt die hij naar hartenlust kan plunderen. Noch bij
de zwarte mees, kuifmees en
Klauwier
boomklever
zijn
er
aanwijzingen dat zij de
voorraadplaatsen lange tijd
kunnen
onthouden.
Ze
verstoppen hun voedsel op
plaatsen
die
regelmatig
worden bezocht om te
foerageren en daardoor
wordt het verstopte voedsel
bijna
altijd
'toevallig'
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teruggevonden. Ook klauwieren is het hamsteren bekend. De grauwe
klauwier spietst grote insecten op dorens, net zoals de klapekster dit doet
met jonge vogeltjes. De klapekster klemt daarnaast voornamelijk muizen
vast in de vork van een tak. Tenslotte zijn er nog andere vogels zoals uilen
en de torenvalk, die niet structureel hamsteren maar reageren op een
plotseling aanbod. Op dat moment worden overtollige prooien in de
omgeving van het nest of verblijfplaats verstopt.
Eekhoorns
Eekhoorns verzamelen graag tamme kastanjes, hazelnoten,
beukennootjes, dennenappels en bepaalde soorten paddenstoelen. De
eekhoorns verstoppen de
paddenstoelen op een droge
plek boven de grond en de rest
ondiep onder de grond of in
een strooisellaag. Daarbij
leggen ze één tot vijf items bij
elkaar, die ze vaak niet meer
weten terug te vinden. Dat
komt soms omdat andere
dieren ermee vandoor zijn
gegaan, maar soms weet de eekhoorn het zelf niet meer. Op die manier
draagt ook hij indirect zijn steentje bij aan de vernieuwing van bossen.
Honingbijen
Als je in het voorjaar een bijenkast opent, is de verhouding tussen
honingvoorraad en broeinest soms verbazingwekkend. Soms zijn er wel
15 ramen broed te vinden en is er nauwelijks een honingvoorraad. Bij het
lengen van de dagen krijgt de voorplanting namelijk voorrang op
voorraadbeheer. In het najaar daarentegen krijgt spaarzaamheid voorrang
op volksgrootte en is de verhouding honing/broed omgekeerd evenredig.
Toch zal het bijenvolk zijn grootte ook in die periode in het oog houden,
aangezien de zomerbijen sterven en vervangen moeten worden. Gelukkig
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‘weten' bijen dat een klein volk met voorraad in de winter meer kans heeft
dan een groot volk zonder voorraad.
Bevers
Gedurende het jaar, wanneer er steeds meer groen te vinden is, beginnen
sommige bevers hun wintervoorraad aan te leggen. Ze slepen
afgeknaagde stammen en takken mee naar hun burcht, en verstoppen
die onder water. De bevers gebruiken het water rond de burcht als
'koelkast' tijdens de zomer. Takken en stammen blijven hierdoor vers en
de bevers hebben op die manier de hele winter eten, ook als alles
Bever: Bron Pixabay

dichtgevroren is. Aangezien de ingang van de burcht onder water is
zouden ze anders onder het ijs en zonder eten, opgesloten zitten. De
wintervoorraadstapel van een kolonie bevers (2 tot 8 dieren), kan bestaan
uit wel 680 kilo tot 1 ton eetbare schors, twijgen en bladeren.
Bronvermelding:
-Natuurpunt Studie Biodiversiteit.
-Vogelbescherming Nederland.
-Wikipedia.
-Foto Eekhoorn: Door Peter Trimming - https://www.flickr.com/photos/petertrimming/6583159839
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Water, lucht, aarde en vuur (Aflevering 3: Aarde)
Els Derks-van der Wiel
Inleiding
Dit is het derde artikel over de vier belangrijke elementen. Deze keer gaan
we het over de aarde hebben.
Aarden
‘En hedde d’n aard al in Zuid-Limburg?’ Vrij vertaald is dat: ‘Heb je het
naar je zin in Zuid-Limburg?’ Deze vraag is vaak gesteld toen wij in 1978
vanuit Brabant naar Zuid-Limburg verhuisd waren. Deze vraag konden we
meteen met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. En het is een groot goed
als je het ergens naar je zin hebt. Als je je plekje gevonden hebt op deze
aardbol en je dus geaard bent! Het klinkt misschien wat raar of zweverig
om met de aarde verbonden te zijn. Maar als je met de blote voeten op
straat of in je tuin loopt dan ben je geaard, verbonden met de aarde. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ‘aarden’ bijzonder goed is voor je
gezondheid. Je kunt de energie van de aarde niet zien, maar sommige
mensen kunnen het voelen als een warme, tintelende en plezierige
sensatie als ze buiten gaan wandelen over het natte strand of op een
vochtig grasveld. De voetzool is dichtbezet met zo’n 200 zenuwuiteinden
per vierkante centimeter. Dieren nog steeds en ook de mensen vroeger
liepen op blote voeten. Met blote voeten in de aarde staan, geeft minder
stress, meer energie, minder stemmingswisselingen en een betere
nachtrust! Oude tradities van dauwtrappen werden niet gedaan voor het
plezier, maar voor de gezondheid. En de helende werking van een blote
voetenpad is intussen algemeen bekend. De moeite van het proberen
waard.
Moeder Aarde
De term ‘Moeder Aarde’ hebben we waarschijnlijk allemaal wel eens
gehoord. En dat is een goede betekenis. De aarde is als een moeder: ze
schept immers alle voorwaarden waardoor planten, dieren en mensen
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kunnen leven. Om die reden wordt Moeder Aarde door velen, vooral
natuurvolkeren, geëerd. De astronauten die voor het eerst vanuit hun
ruimteschip vanaf een grote afstand naar de wereldbol konden kijken,
zagen een prachtige blauwe planeet. Die kleur is natuurlijk afkomstig van
de oceanen en zeeën die 70% van het aardoppervlak bedekken. De rest
bestaat uit diverse grondsoorten; begroeiingen, bergen en dalen. Op
Bedreiging 1: Plastic afval

vakanties kunnen we andere gebieden bezoeken en van andere
landschappen op aarde genieten. Maar al gaan we niet ver, dichtbij is het
ook zeer verademend en ontspannen om te wandelen of te fietsen in ons
eigen stukje aarde.
Wat biedt de aarde ons?
De aarde biedt ons een plek om te wonen, te werken en te ontspannen.
In de aarde groeien gewassen die voedsel vormen voor mensen en
dieren. Evenwicht in de natuur zorgt voor een grote diversiteit aan planten
en dieren. Sommige delen zijn onvruchtbaar: woestijnen, ijsvlaktes en
bergachtige streken. In de aarde zijn allerlei delfstoffen aanwezig die door
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de mensen worden gewonnen: aardolie, goud, diamant, edelstenen,
bauxiet, koper, steenkool, bruinkool etc. Dit gebeurt bijna altijd met
nadelige gevolgen:
Wat zijn de bedreigingen?
Door ons menselijk handelen hebben we te maken met
klimaatverandering. Klimaatverandering zorgt voor extreme droogte, hitte,
kou, langdurige regenval, overstromingen en landverschuivingen.
Hierdoor kan de groei van gewassen worden verhinderd, veeteelt
onmogelijk gemakt worden en mensen kunnen dakloos worden. Om alle
mensen in de wereld te kunnen voeden is er veel voedsel nodig, dus veel
veeteelt en teelt van gewassen. Er worden elders op de wereld hele
stukken aarde (bossen, oerwoud) vernietigd. De ecologie ter plaatse wordt
onherstelbaar vernietigd. Het veevoer wordt over de hele wereld vervoerd,
kost veel energie en het mestprobleem blijft in Europa achter. Maar ook
hier weer zorgt voor ecologische verstoring. Veelal worden gewassen op
enorme oppervlakten geteeld (monocultuur) en daarbij wordt vaak
chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt met alle negatieve gevolgen van
dien. Maar wij vragen er zelf om: waarom willen wij aardbeien in december
eten? Kies vooral seizoensgroenten uit eigen omgeving! Als er op
hellingen bos wordt gekapt voor b.v. brandhout of producten van tropisch
Bedreiging 2: Monocultuur

hout, komen er aardverschuivingen voor omdat de hevige regenval niet
meer gestopt wordt door de begroeiing. Mensen raken dakloos omdat hun
huizen door modderstromen worden weggespoeld. Monocultuur op grote
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percelen en gebruik van gif, heeft als negatief effect dat het
oorspronkelijke landschap wordt aangetast, de biodiversiteit vermindert en
flora en fauna verdwijnen. De winning van delfstoffen heeft tot gevolg dat
het landschap wordt aangetast, het ecosysteem verstoord, dieren
verdreven worden, mijngangen instorten en soms zelfs tot kinderarbeid.
Een bedreiging voor onze aarde is de vervuiling: er wordt veel afval
geproduceerd en de verwerking daarvan is niet altijd veilig. Het
veroorzaakt luchtvervuiling bij afvalverbranding. Bovendien worden
Bedreiging 3: Uitdroging

bodem, rivier- en zeewater vervuild door vuilstortingen. De gevolgen van
alle plastic afval zijn ook bekend zowel op het land als de plastic soup in
het water. Voor alle producten die wij gebruiken zijn materialen nodig
geweest: grondstof, energie om het te maken, fabrieken, machines,
vervoer om het ter plaatse te brengen. Op deze manier heeft ieder product
een eigen ecologische rugzak.
Waarom is het allemaal fout gegaan en waarom staat de mensheid nu
voor haar grootste uitdaging om de aarde te redden? Is de natuur in staat
om nog grotere rampen te voorkomen? De natuur slaat terug, niet uit
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wraak, maar uit machteloosheid omdat de natuur letterlijk en figuurlijk
ontworteld is. De populisten van deze tijd zijn erop uit om scheiding aan
te brengen tussen de mensen onderling en tussen hen en de totale natuur:
al het leven op aarde en de ons omringende geestelijke wereld. We zijn in
werkelijkheid niet afgescheiden, we zijn verbonden. Maar besef wel dat de
mens de allesoverheersende levensvorm op aarde is met alle gevolgen
van dien. We moeten gaan voor totale duurzaamheid. Dat wil zeggen dat
we alleen datgene van de aarde gebruiken wat we echt nodig hebben,
zodat er voor de na ons komende generatie nog voldoende overblijft. De
jongere generatie kan misschien het tij nog keren, maar dat wordt een
heidens karwei. Het gaat namelijk om een omwenteling in het menselijk
denken en handelen en dat heeft tijd nodig, veel tijd. Hebben we die tijd
nog wel? Al lang hebben wetenschappers betoogd dat wij niet goed
omgaan met onze Moeder Aarde. We weten het allemaal wel maar we
putten haar uit en onze wegwerpmaatschappij heeft steeds meer nodig.
Mijn persoonlijke mening is dat Moeder Aarde nu zelf heeft ingegrepen
met het coronavirus. Ze kon niet anders! Het coronavirus zet ons met
beide benen op de grond en voert ons terug naar de echte waarden in het
leven. En natuurlijk is het vreselijk als iemand zijn bedrijf, het werk
kwijtraakt of door de beperkende maatregelen eenzaam wordt. Wij leven
op één aarde maar eigenlijk hebben we al 3 aardes nodig en die zijn er
niet! Het is dus de opdracht voor ieder van ons om goed met deze ene
aarde om te gaan. Educatie is een belangrijk middel om deze opdracht
mede vorm te geven. Verder kun je met onmiddellijke ingang een natuuren milieuorganisatie ondersteunen en zelf het goede voorbeeld geven.
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Het muskuskruid en drie vlieren
Jan van Dingenen
Inleiding
Muskuskruid was de aanleiding voor dit artikel. In Brabant groeit niet veel
muskuskruid: in Limburg, Twente en de Achterhoek is het veel minder
zeldzaam. Dus toen het een paar jaar geleden werd gevonden dicht bij de
Dommel, was dat leuk nieuws voor de plantenliefhebbers in mijn
omgeving. Maar het kleine muskuskruid werd na twee jaar verdrongen
door de reuzenbalsemien. Ook wel leuk, maar daarvan hadden we al
voldoende. Maar nu zijn we weer een paar jaar verder en blijkt dat het
muskuskruid gewoon een enkele tientallen meters was op geschoven.
Dus opnieuw even aandacht voor het muskuskruid, nu in combinatie met
drie vliersoorten.
Muskuskruid
Muskuskruid is maar klein: 10 tot 15 cm hoog en erg veel literatuur heb ik
er niet over gevonden. Vandaar dat ik het nu combineer met een paar
andere planten: drie vliersoorten. Hoe ik op dat idee kwam? Die drie
vlieren; de Gelderse roos, de wollige sneeuwbal en het muskuskruid zitten
samen in de muskuskruidfamilie, de Adoxaceae! De plantenwereld zit vol
verrassingen.
Muskuskruid (Adoxa
Muskuskruid in bloei: het is allemaal heel klein en fijn
moschatellina) is een
vaste plant die groeit
op
vochtige
en
vruchtbare
grond.
Muskuskruid
staat
vaak onder loofbomen
en struiken en valt dan
natuurlijk nog minder
op. De blaadjes zijn
wel sierlijk gedeeld:
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dubbel drietallig volgens de flora. Dit wil zeggen dat drie ‘hartjes’ samen
één blad vormen, maar in plaats van de twee ‘lobben’ bovenaan hebben
deze ‘hartjes’ er drie. Maar de grote verrassing van muskuskruid zit in de
kleine bloemen. Eén bloemhoofdje staat bovenop een lange dunne
stengel en heeft de vorm van een dobbelsteen met vlakken van vijf bij vijf
mm. Aan het onderste vlak van de dobbelsteen zit de stengel vast. En op
de vier vlakken aan de zijkanten zit steeds één bloemetje en op het ene
vlak aan de bovenkant zit ook één bloemetje. De bloemetjes aan de zijkant
zijn meestal vijftallig d.w.z. dat ze vijf bloemblaadjes en vijf meeldraden
hebben en die aan de
Muskuskruid aangetast door de roestzwam
bovenkant is viertallig.
Puccinia argentata
Het lijkt een design
waarover
is
nagedacht, maar de
ontwerper heeft de
kleur
een
beetje
verwaar-loosd: alleen
maar wat varianten
van gelig groen. Maar
wel heel subtiel en
stijlvol. Muskuskruid
heeft regelmatig last
van een roestzwam
Puccinia argentata die
zwarte puntjes maakt op de bladeren. In een later stadium schijnt die
roestzwam naar springzaad over te stappen. Misschien was die balsemien
toch geen toeval.
De drie vlieren
We hebben in Nederland drie inheemse vliersoorten: gewone of zwarte
vlier (Sambucus nigra) met een variant die peterselievlier genoemd wordt
door het fijnere blad, de trosvlier of bergvlier (Sambucus racemosa) en de
kruidvlier (Sambucus ebulus),
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De gewone of zwarte vlier is in
Als de zwarte vlier gaat bloeien dan is dat
heel vaak zeer uitbundig
ons
land
de
meest
voorkomende soort. De naam
zwarte vlier geeft de kleur aan
van de bessen die na de
zomer meestal in grote
aantallen aan de struiken
hangen. Botanisch gezien zijn
die bessen steenvruchten
d.w.z. dat de zaden een eigen
harde mantel hebben. De
bessen zien er zeer smakelijk
uit, maar ze zijn vers van de
struik toch niet echt eetbaar
want ze bevatten nogal wat
licht giftige bestanddelen. Spreeuwen schijnen daar geen last van te
hebben want die eten ze in forse hoeveelheden. En de edelherten (die
hebben we tegenwoordig ook in Brabant) eten de hele struik. De mensen
koken de bessen eerst en de siroop is dan niet meer giftig. De mensen
eten ook de bloemen, een van de weinige planten waarvan we de bloemen
eten. Er worden vlierbloesembeignets van gemaakt, maar die zijn mij nog
nooit voorgezet, dus ik weet niet hoe ze smaken. De donkere rood tot
paarse kleurstof in de bessen werd vroeger ook gebruikt om kleding te
verven.
De zwarte vlier is al eeuwen bekend om allerlei magische krachten en om
de geneeskrachtige werking. Inmiddels heeft men een aantal stoffen
geïdentificeerd die inderdaad invloed hebben op ons lichaam en die ook
door de artsen worden gebruikt. Maar behalve dat de vlier beschermde
tegen heksen, is me niet duidelijk geworden wat onze voorouders precies
verwachtten van deze plant.
In mijn jeugd was de vlier vooral van belang voor het maken van
proppeschieters. Uit een stevige vliertak van zo’n 15 cm lang werd de
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zachte kern verwijderd en dat was de loop. Elzenproppen waren de
munitie. In een stevig stuk hout werd in het midden een spijker geslagen
zodat een T-vormige hamer ontstond. De kop van de spijker moest zo
goed mogelijk in de buis van de vlier passen. Met behulp van die hamer
werd een elzenprop in de buis geslagen en dan met de spijkerkop die
elzenprop zo hard mogelijk door de buis drukken. Het ging om de knal, je
kon er geen mussen mee schieten.
De trosvlier of bergvlier (Sambucus racemosa) heeft gelige of wat
groenige bloemen die in een kegel staan. De bessen zijn rood en de
bladeren zijn smaller
De bergvlier of trosvlier in bloei
en kleiner dan die van
de zwarte vlier. Onze
trosvlier komt van
nature ook voor in
Noord-Amerika. Ze
hebben daar ook een
zwarte vlier maar die
is net even anders
dan
de
onze:
Sambucus
canadensis. Ik weet
niet of dat de reden is,
maar de Indianen kiezen voor allerlei geneeskrachtige toepassingen de
trosvlier en niet hun zwarte vlier.
De trosvlier is wat sierlijker dan de zwarte vlier en heeft waarschijnlijk ook
minder de neiging om uit de hand lopen. In ieder geval wordt voor de
kweekvormen vooral de trosvlier gebruikt.
De kruidvlier (Sambucus ebulus) is de zeldzaamste van onze vliersoorten.
De andere twee vliersoorten zijn houtige gewassen, maar de kruidvlier
vormt geen hout. Voor de winter sterft de plant bovengronds af en loopt in
het voorjaar weer uit vanuit een ondergrondse wortelstok. Kruidvlier is dus
geen struik, maar inderdaad een kruid.
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Kruidvlier heeft wel de
mooiste bloemen. Ze
zijn wit en staan in een
vlak zoals bij de zwarte
vlier,
maar
de
helmknoppen zijn rood
en
verkleuren
naar
bruinrood.
Veel
opvallender dus. De
vruchten zijn rood en
Bloei van de kruidvlier met witte bloemen en
ook weer steenvruchten.
roodbruine helmknoppen
Deze vruchtjes bevatten
meer giftige stoffen dan die van de andere vliersoorten. Ze worden dus
niet gegeten door mensen, maar zijn wel in gebruik geweest als
geneesmiddel. In Nederland is kruidvlier inheems maar zeldzaam en gaat
ook nog achteruit. In de hellingbossen van Zuid-Limburg komt de plant
nog het meest voor.
De muskuskruid familie
Ik kom nog even terug op de muskuskruid familie. In de Oecologische
Flora deel 3 (1988) staat dat muskuskruid heel lang het enige lid was van
deze familie. Maar niet lang voor het uitkomen van het boek had men in
Oost-Azië planten gevonden die ook in de familie Adoxaceae pasten.
Blijkbaar zijn die soorten erg zeldzaam want Wikipedia heeft er geen foto’s
van. Ik kan zelfs helemaal geen foto’s vinden waar duidelijk een neefje
van het muskuskruid op staat. Het gebruik in die regio van voor mij
onleesbare lettertekens speelt daarbij natuurlijk ook mee.
Op basis van onderzoek van de volgorde van de genen is geconcludeerd
dat de vliersoorten en hun verwanten, een gemeenschappelijke voorvader
hebben met het muskuskruid. En dat betekent dus dat ze van dezelfde
familie zijn. Dus zijn deze planten die eerst in de familie Kamperfoelie
zaten, in 2011 verplaatst naar de Muskuskruid familie. Ik blijf het een rare
kombinatie vinden maar dat is natuurlijk heel onwetenschappelijk.
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Onbekende natuurparadijsjes
André Ament
Inleiding
Kun je in Zuid-Limburg nog onbekende stukjes natuur tegenkomen, nadat
je er zo’n 50 jaar hebt verbleven en het hele gebied per auto, fiets, e-bike
en, vooral, te voet hebt doorkruist? Ja dat kan, luidt het korte antwoord.
Als bewijs hiervan beschrijf ik hieronder een wandeling die wij onlangs
maakten in de buurt van Strijthagen. Wij werden attent gemaakt op dit
gebied door een artikel van Olaf Op den Kamp in De Natuurgids van juli
2020. In verband met corona hadden we onze actieradius al tijden lang
beperkt tot het gebruikelijke Rondje Ulestraten, maar nu waren we toe aan
een nieuwe omgeving. Olaf is o.a. bekend van zijn wandelboekjes, maar
in dit geval bevatte zijn artikel geen kant en klaar wandeling, dus die
moesten we zelf even opduiken.
De Strijthagerbeekdalroute
Wij kozen uiteindelijk voor de Strijthagerbeekroute, die zo’n 7 km lang was.
Het startpunt van de route is bij het adres Overstehofweg 14 te Landgraaf.
Het nummer van de route is LA06 (waarbij LA waarschijnlijk staat voor
Landgraaf, en niet voor Lange Afstand). De route is te volgen aan de hand
van de paaltjes met rode band. De wandeling gaat door een beekdal,
waarin zich als een kralensnoer een tiental vijvers bevindt. De wandeling
is niet vlak; af en toe ga je naar boven, hetgeen de wandeling afwisselend
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en spannend maakt, omdat je vanaf de heuvelrand een heel ander
aanzicht hebt op het landschap. Wij maakten de wandeling op een
zonovergoten dag in de herfst en werden dus getrakteerd op een
schitterend mengeling van de mooiste herfsttinten. Maar ik heb zo maar
het vermoeden dat de wandeling ook in andere jaargetijden zeer de
moeite waard is.
Wat is er te zien?
Kort samengevat luidt het antwoord op deze vraag: alles (of in ieder geval
toch veel) wat het Limburgse landschap zo speciaal maakt. Doordat het
gebied voornamelijk in een dal ligt heeft het een besloten karakter en wekt
Kasteel Strijthagen

de indruk dat de verder onzichtbare omgeving net zo mooi is als het gebied
zelf. Niets is natuurlijk minder waar, want we hebben het wel over Heerlen,
met de dichtbij liggende toeristische attracties als skibaan en Mondo
Verde. Maar dan toch, in dit gebied waan je je even in een paradijsje. Je
loopt langs de vele vijvers, soms langs weilanden, omsloten door heggen
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en hagen, dan weer heuvelopwaarts door voornamelijk beukenbossen.
Natuurlijk liggen er klassieke Limburgse boerenhofsteden, zoals de
Winselerhof en de Overstehof, waar onze wandeling begint. Maar ook de
spreekwoordelijke burcht als buitenverblijf, Strijthagen zelf, mag niet
ontbreken in dit lijstje. Dan bevindt zich er ook een watermolen en bij het
kasteel nog een oude ijskelder, die momenteel als winterverblijf voor
vleermuizen fungeert.
Flora en fauna
Voor de meer geïnteresseerden is het artikel van Olaf Op den Kamp zeer
informatief. Ik zal me hier beperken tot het benoemen van wat
bijzonderheden, die je tijdens de wandeling in het juiste seizoen zou
kunnen tegenkomen. Wat het
Grote gele kwikstaart
gebied o.a. zo speciaal maakt
zijn de hellingmoerassen, die
vooral in de buurt van de
Winselerhof voorkomen. Daar
kun
je
bijvoorbeeld
het
paarbladig
goudveil
tegenkomen,
voor
Ulestratenaren overigens een
oude
bekende,
en
moeraszegge.
Ook
de
moesdistel kan in dit gebied
aangetroffen worden, een zeldzame plant, die eveneens in Ulestraten is
aan te treffen. De grote gele kwikstaart is ook in dit gebied aanwezig en
vooral zichtbaar als hij langs de beek zijn voedsel bij elkaar zoekt.
Tot slot
Het gebiedje is een echte aanrader voor iedereen die eens even een
andere wandeling wil maken. Wij hebben er in ieder geval een paar leuke
uurtjes doorgebracht.
Bron: De Natuurgids juli 2020
Foto kwikstaart: Door Photo by Laitche, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53337104
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Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
Jaarboek 2020
De Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
geeft sinds 1991 jaarboeken uit over onderwerpen, die zich in (de
omgeving van) het Geuldal afgespeeld hebben of nog afspelen. Eerder
uitgegeven nummers zijn ter inzage in de bibliotheek en in het archief van
de Heemkundevereniging Meerssen. Helaas kan de geplande officiële
aanbieding van het Jaarboek 2020 in Meerssen vanwege de
coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom een kort overzicht over de
inhoud van dit nummer.
In het nummer, dat rond 1 december is verschenen, zijn zeven artikelen
opgenomen. Behandeld worden: 1) Het water, dat het landschap vormt;
2) Het prehistorisch lösslandschap van Zuid-Limburg; 3) De menselijke
blik, landschap als cultuurproduct; 4) Het Geuldal als inspiratiebron voor
tekeningen en schilderijen; 5) Op zoek naar de plek van het geschilderde
landschap tussen Valkenburg en Vaals; 6) Ondergrondse landschappen
en tot slot 7)Veranderend Meerssen: structurele ingrepen in het
landschap, 1815-2020.
In dit laatste artikel van ruim 40
Aanleg van het Kalverbosch ecoduct
pagina’s
bespreken
Marije
Cortenraad en Fred Erkenbosch de
geologische
ondergrond
van
Meerssen
en
de
grote
infrastructurele ingrepen en hun
gevolgen, geïllustreerd met vele
historische en actuele kaarten,
diagrammen en kleurenfoto’s.
Velen hebben naar aanleiding van de informatie in de Geulbode op dit
boek ingetekend. Voor wie dit niet deed, maar alsnog het boek zou willen
kopen: er zijn nog exemplaren beschikbaar, o.a. bij CIGO aan de
Beekstraat. Kosten € 38.
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Herstel van de Natuur: het Sarsven en De Banen in MiddenLimburg
André Ament
Inleiding
Aanleiding voor dit artikel is een bericht in de Maas en Roerbode uit 1950
(ja, je leest het goed!) dat ik toevallig onder ogen kreeg. Het artikel blikt
terug op de aanschaf van het Sarsven, gelegen in de gemeente
Nederweert, in de veertiger jaren van de 20ste eeuw door de Stichting
Limburgs Landschap (SLL). Op dat moment is dit het enige gebied in
Midden-Limburg dat in handen is van die stichting. In het krantenartikel
wordt ingegaan op de bijzondere natuurwaarden van het gebied en de
redenen waarom deze aankoop werd gedaan destijds. In het gebied
kwamen allerlei bijzondere planten en dieren voor, die stuk voor stuk
bedreigd werden als ingrijpen uitbleef. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
Wat zijn dat dan voor bijzondere natuurwaarden? Wat zijn de unieke
omstandigheden van het gebied? Wat voor herstelwerkzaamheden zijn er
verricht? Wat zijn de resultaten van dit natuurherstel? En wat zijn de
huidige bedreigingen? In dit artikel zal ik die vragen proberen te
beantwoorden.
Kenmerken van het gebied
Van oudsher maakt het gebied deel uit van het veel grotere peelgebied,
dat zich in Limburg uitstrekt van Weert tot Boxmeer in Noord-Limburg en
praktisch ontoegankelijk was. De situatie rondom Weert was niet veel
beter. Weert en Nederweert lagen iets hoger in het landschap en konden
rond het jaar 1000 blijvend worden bewoond, maar de omstreken waren
nauwelijks geschikt voor bewoning, vanwege de talloze vennen en
moerassen. Het Sarsven en het nabij gelegen De Banen waren 2 van die
vennen. Doordat in de loop der tijden een betere afwatering ontstond, kon
in dat moerassige gebied toch langzamerhand landbouw worden
bedreven, maar de vennen bleven min of meer intact tot begin 20ste eeuw.
Vanaf dat moment vinden er op grote schaal ontginningen plaats en
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worden de andere vennen in het gebied in hun bestaan bedreigd. Bij het
graven van het kanaal Wessem-Nederweert werd bovendien de
overtollige grond in deze vennen gekieperd, met als gevolg dat ze
helemaal verdwenen. Het Sarsven en De Banen hebben al deze
bedreigingen het hoofd kunnen bieden en hebben altijd open
wateroppervlaktes gekend. Maar ook in deze vennen is in de loop van de
tijd veel veranderd en moesten ingrijpende maatregelen getroffen worden
om de achteruitgang te stoppen en eventueel ten goede te keren.
Naast de twee genoemde vennen
bezit de Stichting Limburgs
Landschap (SLL) nog een drietal
vennen: de Roeventerpeel, de
Schoorkuilen en Kwegt. Maar
daarnaast zijn er in de omgeving
nog twee vennen, niet in het bezit
van SLL, namelijk de Kootspeel en
de Moeselpeel. In het verleden
vormden deze 7 vennen, min of meer op een rij liggende vennen, een
samenhangend systeem. Dit systeem heeft zich na de laatste ijstijd
gevormd in een lang gerekt dal, waarin veenvorming plaats vond. Dit dal
kende een gering verloop vanuit het noordoosten naar het zuidwesten en
daardoor stroomde het water langzaam van het ene ven naar het lager
gelegen volgende ven. Daardoor kende ieder ven een inloop en een
uitloop van water, dus ook een zwakke doorstroming. Voor dit systeem
bestaat de term ‘zwak gebufferde vennen’. Dat doorstromingssysteem
werd rond 1930 onderbroken door de aanleg van het kanaal WessemNederweert en daarbij werden de drie vennen, Roeventerpeel,
Schoorkuilen en Kwegt, ook nog eens opgevuld met het vrijkomende
zand. Dat was min of meer de situatie die het SLL aantrof, toen het
halverwege de 20ste eeuw het Sarsven aankocht. In latere jaren werd ook
nog eens de autobaan A2, praktisch evenwijdig aan het genoemde kanaal
aangelegd, waardoor het gebied voor de tweede keer doorsneden werd.
De SLL nam de taak op zich om het gebied van vennen in zijn totaal aan
te pakken, waarin 5 van de 7 vennen werden betrokken. Men heeft ervoor
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gekozen om de drie verdwenen vennen weer te reconstrueren, min of
meer op de oorspronkelijke plek. Met veel geduld en in samenwerking met
diverse partijen is via ingewikkelde herstelwerkzaamheden een
spectaculair herstel van de natuur bewerkstelligd in deze vennen.
Zoals gezegd hoefde het Sarsven niet meer uitgegraven te worden,
evenals De Banen: die kenden nog open water. Maar ook hier moest al
snel behoorlijk ingegrepen worden om te redden wat er te redden was.
Veel ingrepen waren nodig om de kenmerkende soorten van voedselarme
vennen van de ondergang te redden. Door ontginningen in de buurt en het
graven van de Rietbeek aan de oostkant van het gebied dreigde ernstige
verdroging. Hierdoor dreigde tot overmaat van ramp vanuit het kanaal
Wessem-Nederweert voedselrijk water het gebied in te stromen. Hierdoor
ontwikkelde zich rietkragen en
wilgenbegroeiingen,
die
de
zeldzame planten verdrongen, met
als gevolg verlanding van de
vennen. Rond 1900 was dit in De
Banen praktisch voor 100%
voltooid. Naast deze brede
rietkragen had zich op de bodem
van het ven een dikke laag slib
Kruipende moerasweegbree
gevormd, ook al niet gunstig voor
(Foto: Carlo van Seggelen)
de zeldzame planten als: kleine
biesvaren, oeverkruid, waterlobelia, kruipende moerasweegbree en
moerashertshooi. Nadat de rietkragen waren opgeruimd en het slib op de
bodem was verwijderd werd bovendien de Rietbeek zo’n 100 meter
verschoven. Daarnaast zijn in het gebied aangrenzende landbouw
percelen opgekocht. Nadat de overbemeste bovenlaag was verwijderd,
trad ook hier weer een herstel van de oorspronkelijke natuurwaarden op
in deze aangrenzende gebieden.
Vroegere natuurwaarden van het Sarsven
In het krantenartikel uit 1950 worden de natuurwaarden van het Sarsven
als volgt beschreven. Het ven wordt omgeven door ondoordringbaar
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hakhout en bramen, gunstig voor vele soorten zangvogels. Aanwezig zijn
de grote en kleine karekiet, rietzanger, sprinkhaanrietzanger, blauwborst,
rietgors, merel, geelgors, roodborst, grasmus, fitis, tjiftjaf en braamsluiper,
maar ook hoort men geregeld de roep van de wielewaal. Torenvalken,
boomvalken en bruine kiekendieven laten zich geregeld zien. In het najaar
kan men zelfs de visarend op doortocht aantreffen, maar ook de zwarte
stern en de kokmeeuw.
Maar ook de plantenwereld was rijk
vertegenwoordigd met zeldzame planten
als Isoetes. Dit onder water levende plantje
was zo zeldzaam dat het nog maar op twee
andere plaatsen in Nederland aanwezig
was. Botanici zijn van mening dat dit
plantje nauw verwant is aan de in het
Carboon voorkomende Sigillaria. Ook heel
zeldzaam is de medicinale bloedzuiger, die
ook in het nabijgelegen De Banen
voorkomen. En bij tijd en wijle vertoonde
zich zelfs de otter, die zich ook in dit milieu
dus ook thuis voelt, al was het maar van
wege de vele soorten vissen in de vennen.
Isoetes echinospora of
Rond 1900 oefende het Sarsven en De
de biesvaren
Banen al een grote aantrekkingskracht uit
op bekende botanici. De plantenkundige Goethart was ronduit lyrisch over
dergelijke vennen, vooral door de mogelijke aanwezigheid van Isoetes
echinospora, oftewel de biesvaren. Het aantreffen ervan en met eigen
ogen aanschouwen van dit varentje stond voor hem gelijk aan ‘iets
ongelooflijks, een fabel’. Hij beschrijft zijn zoektocht naar dit zeldzame
plantje als: ‘Wie tot haar wil komen, moet bijzondere etiquetten in acht
nemen; hij nadert haar ongeschoeid met reine voet. Wil zij haren
aanbidder toelaten, dan prikt zij dien in den voet; dan eerst neigt zich de
gelukkige botanicus tot haar, omhelst haar’. Wat een romantisch beeld
wordt hier geschapen van de natuur! De ‘schone slaapster’ vertoont zich
echter in 1885 niet aan deze aanbidder. Pas in 1904 wordt zij aangetroffen
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in zowel het Sarsven als De Banen. Ze hadden op de verkeerde plaats
gezocht!
Huidige natuurwaarden van Sarsven en De Banen
Al die herstelwerkzaamheden hebben gezorgd voor een natuurherstel van
de buiten categorie. In de vennen zijn de navolgende zeldzame planten
weer massaal aanwezig: kleine
biesvaren,
kruipende
moerasweegbree, drijvende waterweegbree
(alleen in De Banen), moerashertshooi,
oeverkruid,
pilvaren,
vlottende bies, gesteeld glaskroos,
veelstengelige
waterbies
en
naaldwaterbies. En ook de vogels
hebben het gebied weer ontdekt,
getuige
het
voorkomen
van
verschillende
eendenen
ganzensoorten en af en toe
Moerashertshooi
broedpogingen van visdiefjes en
Aroche - CC BY-SA 2.5,
kleine plevieren. Op mijn verzoek
https://commons.wikimedia.org/w/inde
x .php?curid=1063456
aan de SLL om inzage in de huidige
aantallen broedvogels te verkrijgen
werd prompt voldaan door Carlo van Seggelen. Op grond van een
inventarisatie uit 2018 kan de onderstaande vergelijking met 1950 worden
gemaakt. We beperken ons tot de meer bijzondere soorten.
kleine karekiet: 8 broedparen in 2018. (was talrijke broedvogel, met het
verdwijnen van brede rietkragen vanwege de restauratieprojecten een
schaarse broedvogel.); grote karekiet: (voormalige broedvogel. Thans
zeer zeldzame doortrekker); rietzanger: (voormalige broedvogel. Héél af
en toe één territorium. Schaars gedurende de doortrek);
sprinkhaanzanger; 0 broedparen; blauwborst: 5 broedparen; rietgors: 4
broedparen; geelgors: 15-20 broedparen; grasmus: 20-30 broedparen;
braamsluiper: 0 broedparen.
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Dus alles ‘koek en ei’ zou je zeggen, maar dat is toch iets te snel
geconcludeerd, want er zijn ook talloze bedreigingen, die constant
aandacht vergen van SLL. In het beheersplan worden deze bedreigingen
opgesomd: het droog
vallen van het ven, het
weg vallen van de kwel, te
veel bemesting, verlanding van het ven, exoten
als Watercrassula en
tenslotte ganzen. Dus om
de
bereikte
natuurwaarden in stand te
houden dienen er regelLandschap van De Banen met kenmerkende
matig extra ingrepen
oevervegetatie (foto: Carlo van Seggelen)
plaats te vinden.
Ten slotte
Iedereen die over de autobaan A2 richting Eindhoven rijdt kan tussen
Kelpen en Nederweert, vlak voor een benzinestation, rechts een glimp
opvangen van een ven, namelijk de Schoorkuilen, een van de 5 vennen
die door het Limburgs Landschap weer in ere zijn hersteld. De
Schoorkuilen zelf is helemaal opnieuw uitgegraven, op een plek waar het
oorspronkelijk gelegen heeft. Het gehele project van SLL, bekend onder
de naam Peelvennen en de aanpalende gronden, kan gezien worden als
een successtory en bewijst dat het mogelijk is om met verstandig beleid
en grootschalige interventie verdwenen landschappen en zeldzame
natuur te herstellen. Maar om dat te behouden voor de toekomst zal er
steeds opnieuw moeten worden bijgestuurd en ingegrepen. Dat is het lot
van natuurbeheerders in Nederland.
Geraadpleegde literatuur:
-Maas en Roerbode, 14 november 1950, pag. 2
-Uit en thuis bij Het Limburgs Landschap, mei 2019
-Beheersplan Stichting Limburgs Landschap 2020-2029 , District Midden, Sarsven en
De Banen en Email van Carlo van Seggelen, Stichting Limburgs Landschap
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Social distancing in de dierenwereld
Leo Bielders
Wij mensen leven nu al een tijdje in de zogenaamde anderhalvemeter
samenleving. Het coronavirus dwingt ons om zoveel mogelijk contacten te
vermijden en afstand te houden. Deze social distancing valt ons niet mee;
wij mensen zijn sociale wezens die eigenlijk niet zonder de contacten met
onze medemensen kunnen. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe
moeilijker het voor ons wordt.
Hoe zit dat in de dierenwereld? Ook daar is contact met soortgenoten vrij
algemeen. Door in een groep te opereren zijn de dieren immers beter in
staat om voedsel te vergaren, voor de veiligheid te zorgen en een partner
voor de voortplanting te kiezen. Genoeg voorbeelden daarvan zijn in onze
directe omgeving te vinden, kijk maar naar de kauwen op het veld, de
dassen op de akkers, de bijen op de bloemen, de mieren op de grond, de
kikkers in de poel, de visjes in de beek.
Maar er zijn ook dieren die instinctief op zichzelf leven, afgezien van hun
primaire behoefte aan voedsel en voortplanting. Een bekend voorbeeld is
de reuzenpanda. U heeft waarschijnlijk gevolgd hoe in Ouwehands
Dierenpark in Rhenen de panda’s bij elkaar werden gelaten om te paren.
Ook de geboorte van Fan Xing (Sterrenhemel) is uitgebreid in het nieuws
geweest. Maar de vader leeft al lang weer op zichzelf en ook het
pandajong zal over niet al te lange tijd zijn eigen weg gaan.
Er zijn meer dieren die solitair leven: de otter, de boskat en wat verder weg
van huis: de jaguar, het sneeuwluipaard en de ijsbeer, om een paar
voorbeelden te noemen. Een veel langere lijst wordt het niet, want net als
in de mensenwereld zijn dieren liever bij elkaar dan alleen!
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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.
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