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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
We leven nu al een jaar in coronatijd. We missen onze contacten met de
leden en hopen na de vaccinaties weer snel de draad op te kunnen
pakken! Daarom is dit hopelijk de laatste editie van D’n Haamsjeut zonder
activiteiten. We gaan ervan uit dat we in
ieder geval na de zomer het gewone leven
weerkunnen oppakken. Zolang er nog geen
concreet uitzicht is op het einde van de
beperkingen, wachten we echter met het
plannen van activiteiten. Dat geldt ook voor
de jaarvergadering. In dit lentenummer
staan daarom geen jaarverslagen zoals
gebruikelijk.
Zodra we de activiteiten weer opstarten zullen we u dat laten weten in de
plaatselijke weekbladen, op de website en op facebook. Het ligt voor de
hand om te beginnen met buitenactiviteiten, omdat die veiliger zijn.
Bij de Winterhaamsjeut zat een verrassing
als afsluiting van het jubileumjaar, dat
jammer genoeg erg mager is geweest.
Hopelijk is de IVN-tas nuttig bij het doen van
boodschappen, waarbij dan ook nog een
beetje reclame gemaakt kan worden voor
IVN.

Deze Haamsjeut is niet meer in kleur. Vanwege de kosten moeten we daar
van afzien. Op de website staat die zoals gebruikelijk wel in kleur.
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Inmiddels is de lente wel weer gewoon
begonnen: vogels fluiten, bloemen bloeien,
bomen en struiken krijgen bladeren. We zullen
nu nog op eigen gelegenheid van de natuur
gaan genieten. In de loop van dit jaar kan dat
hopelijk ook weer in IVN-verband. Ook is de
paddentrek is inmiddels op gang gekomen.
Die beestjes profiteren van de avondklok. Het
aantal verkeersslachtoffers zal naar verwachting dit jaar veel minder zijn.
In de vorige editie van D’n Haamsjeut stond dat de putter mijn favoriete
vogel is en dat we die ’s winters in onze tuin
zien op zaden van planten. Dat was ook dit
jaar weer het geval. De kaardenbol bleek de
favoriete plant. Dit maakt weer duidelijk wat
bij iedere IVN-er al wel bekend is: laat vanaf
het najaar de tuin ongemoeid. Zaden en dode
plantenresten zijn goed voor de biodiversiteit
in jouw tuin, goed voor vogels, insecten en
allerlei ander dierenleven.

Beste leden, nog even volhouden, dan kunnen we beetje bij beetje ons
oude leven weer gaan oppakken. Wij zien ernaar uit!
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In Memoriam Martha Janssen-Lemmens
Martha was al enkele jaren ziek en is op 4 maart 2021 gestorven. Samen
met haar man Harrie was Martha lid van de vogelwerkgroep van IVNUlestraten en er werd nooit tevergeefs een beroep gedaan op
huishoudelijke klussen in ons clubgebouw of het opzetten van
tentoonstellingen. Maar de specialiteit van Martha was haar kennis over
planten. Ze was lid van de plantenwerkgroep en vanuit die deskundigheid
heeft ze namens IVN-Ulestraten onder andere meegedaan aan twee zeer
waardevolle projecten. Aan het beheer van de bermen werd door de
Gemeente geen aandacht besteed: maaien, maaien en nog eens maaien.
Daar moest verandering inkomen. Er werden voorstellen gedaan om de
bermen ecologisch te gaan beheren om zo de diversiteit te verhogen. Om
het resultaat te bekijken van dit beheer was het nodig om te inventariseren
en daarom is Martha met de leden van de plantenwerkgroep vele jaren
wekenlang op pad gegaan. Er werden rapporten geschreven en zo is de
Gemeente ervan overtuigd geraakt dat ecologisch bermbeheer waardevol
is. Van die activiteit plukken we nu nog de vruchten. Kijk maar eens naar
de plantenrijkdom in de berm in de Catharinastraat. Nu maait men nooit
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de hele berm en zorgt ervoor dat het tijdstip van maaien zodanig wordt
aangepast dat insecten, rupsen etc. de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Er moet daarom ook altijd een snede van 8 cm begroeiing overblijven.
Een ander project waar Martha een grote bijdrage aan heeft geleverd was
onderdeel van “IVN de Boer op”. Het speelde zich af in de weilanden van
de familie Omloo te Nuth in het gehucht Helle bij de Platsbeek. De
eigenaren wilden met subsidie van de provincie door een ecologisch
beheer meer soortenrijkdom in de weilanden creëren. Om dit proces te
volgen en om te bekijken of het beheer de juiste resultaten behaalde, is er
ook daar jarenlang geïnventariseerd. Dat waren altijd zeer fijne
bijeenkomsten en moesten we rare capriolen maken om de hellingen te
bekijken. Samen met Martha deden daar ook Annie Thimister, Jeanne
Lam en ondergetekende aan mee. We sleepten allerlei boeken, loepjes
etc. mee en lagen languit op de grond om zeker te zijn van onze vondst.
We hebben er veel van geleerd en de charme van het determineren is
vandaag de dag verdwenen. Men gebruikt nu een app op de telefoon,
maakt een foto en in de display verschijnt daarna de naam van de plant.
Uit bovenstaande mag blijken dat Martha voor IVN-Ulestraten een zeer
bijzonder lid was. We zullen haar missen. We wensen Harrie heel veel
sterkte en hopen dat hij bij IVN weer wat afleiding kan vinden.
Namens IVN-Ulestraten
Els Derks-van der Wiel
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Mussen op sjouw
Paul Notten
Inleiding
Mussen zijn van alle tijden. In het verleden was men wel eens bezorgd
over het algemeen voorkomen van de vogel en zijn kansen op een
onbezorgd voortbestaan. Maar gelukkig is het vogeltje bezig met een
goede comeback.
Een terugblik
Na Wereldoorlog II zijn de mogelijkheden voor de mus optimaal. Ons
platteland is nog bezaaid met boerderijen, veelal gemengde bedrijven
waarbij akkerbouw, veeteelt en fruitteelt broederlijk naast elkaar
uitgeoefend worden en de mestvaalt nog vaak een plek heeft op de
binnenhof, enkele meters verwijderd van de keukeningang. En jaarlijks in
de zomer het repeterend proces van de graanoogst die deels opgeslagen
wordt in hoge mijten in het open veld of die met de plateauwagen naar de
boerderij getransporteerd wordt om in de schuur te worden opgeslagen.
Voor de scharrelaars op het boerenerf een geweldig perspectief. De in de
schuur hoog opgetaste oogst zorgt voor een onbekommerde tijd met een
altijd goed gedekte tafel. Voor de mussen is er altijd wel wat te ‘sjnageren’.
Buiten het vrijwel altijd aanwezige kippenhok wordt de voedselrijkdom
naar een heel hoog niveau getild met de komst van de grote dorsmachine
in november. Dan wordt de din, de dorsvloer, in alle hoeken van de schuur
vergeven van graankorrels (tarwe, rogge, haver, gerst). Het kan niet op!
Naast de vele boerderijen zijn er ook nog talrijke oudere woningen in het
dorp, voorzien van een dakwerk met de Oud Hollandse pannen. Onder die
pannen is een zee aan ruimte om te nestelen. De mussen kunnen zich er
draaien en keren zoals ze willen en de nestbouw verloopt als een fluitje
van een cent. Zo’n dakconstructie telt tientallen nesten met de hele dag
door een levendig gesjilp van rakelings langs elkaar vliegende vogels. Bij
zo’n overvolle benutting van de ruimte onder het dak gebeurt het
menigmaal dat de bouwvoorschriften toch wat nonchalant worden
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toegepast. Dit resulteert in een wat slordige, te open nestbouw waardoor
het kan gebeuren dat een of meerdere opgroeiende jonge musjes vanuit
het nest onder dat dak naar beneden kukelen: pats, een val op de
aangestampte lemen vloer. Een hele afstand tussen het hoge dak en de
grond. Toch overleven die tuimelaars vaak. Met hun nog naakte vleugels
maken ze roeibewegingen om vooruit te komen, terug naar het warme
nest. Maar dát is opeens onbereikbaar; voor de tuimelaars geen
overleveringskansen, misschien wel een snelle dood als prooi van de
huiskat.
De leef- en woonomstandigheden voor de vogels zijn in de decennia
daarna totaal veranderd. Vanuit het gemengd bedrijf is men geleidelijk aan
omgeschakeld naar specialisaties als akkerbouw, fruitteelt of

melkveebedrijf. De oogst wordt in het open veld gedaan door de combine.
De din in de schuur, dé scharrelplek voor de huismus, bestaat alleen nog
in de woordenboeken over het Limburgs dialect. De oudere huizen van
voor WO II zijn of afgebroken of totaal vernieuwd met een gesloten
dakconstructie waarin geen kiertje meer te vinden is!
De mussen hebben zich aan die nieuwe omstandigheden moeten
aanpassen, zowel qua nestgelegenheid als dagbezigheid. Dat proces is
in de afgelopen zestig, zeventig jaren heel geleidelijk verlopen. Steeds
weer nieuwe generaties mussen die in een andere scharrel- en/of
(slaap)plek moesten zoeken.
9

Dat is aardig gelukt. Het mussenvolk bivakkeert nu al jaren voor wat betreft
onze woonomgeving in Moorveld in een meidoornhaag aan de
Heerenstraat nabij huize Claus. Met het woord ‘haag’ meld ik direct de
wijziging in het woongedrag van de mus. Bij ontbreken van het oude
boerenerf is struikgewas een goed alternatief gebleken. De mussen
vliegen in en rond het groen, druk kwetterend en spektakelend, steeds
weer op zoek naar een andere plek tussen de meidoorntakken; een bijna
eindeloos gewirmel. De verblijfplek heeft een nadeel: de haag vult geen
maag. Daartoe vliegt het mussenvolk naar enkele nabij gelegen
voedselbanken: óf naar het kippenhok van Paul Claus óf naar dat van
Frans Schoonbrood (onze buren in het Bospad). De vlucht over een
afstand van zo’n 200 meter van het ene hok naar het andere is voor de
mussen geen bezwaar en op beide plekken is het voor hen goed toeven.
Bij het zien van die op en neer pendelende mussen dacht ik enkele jaren
geleden: hoe lok ik die mussenkolonie nog 80 meter verder tot op mijn
terrein. Tijd voor een truc met de Boerenbond. Bij de vestiging in
Ulestraten heb ik toen gemengd graan gekocht en dat uitgespreid op een
groot bord op een goed zichtbare plek in onze huisweide. Een zomer lang
heb ik vergeefs gewacht op de komst van de mussen. Die wilden niet
‘bougeren’. Voor hen, tot en met Frans Schoonbrood en niet verder!
Wie schetst mijn verbazing in deze tijden van lockdown. Opeens hebben
de mussen een geschikte kwekplek ontdekt in de hoge ligusterhaag naast
onze woning. En vandaar is het vliegen naar de voederplek op ons balkon
een peulenschilletje. De mussen weten nu precies wat ze van het
voedselaanbod op ons balkon willen: géén verkruimelde walnoten, géén
brokjes brood maar …. de eigengemaakte melange van pindakaas met
gedroogde meelwormen. Dáárvoor wil je wel bij familie Notten in Moorveld
aan huis komen! Eindelijk.
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Water, lucht, aarde en vuur (Aflevering 4: Vuur)
Els Derks-van der Wiel
Inleiding
Wie kent niet iemand die vol vuur een mening verkondigt? En in deze
coronatijd lopen wereldwijd verzorgenden zich het vuur uit de sloffen voor
ons allemaal. Het element vuur staat voor kracht en vreugde en wordt
gekoppeld aan de zon. Vuur zorgt voor inspiratie, passie, actie en kracht.
Als je veel vuur bezit voel je jezelf opgewekt en geïnspireerd. Het zorgt
voor passie en overgave. Voel je jezelf down, inspiratieloos, vermoeid of
lusteloos? Ga dan op zoek naar het element vuur. Hervind de kracht,
enthousiasme en vreugde uit je innerlijke vuur.
Vuur heeft dus een verbinding met de zon. De zon geeft ons licht en leven,
doet alles groeien, geeft ons kracht. Vuur geeft ons warmte, licht en
gezelligheid. De kracht van de zon laat gewassen groeien en rijpen. Vuur
is de actieve kracht die door elk levend wezen stroomt. De stofwisseling
in ons lichaam draait ook op het ‘verbranden’ van voedingsstoffen.
De geschiedenis van het vuur
Vuur is niet iets dat uitgevonden is. Het is er altijd al geweest. Vroeger
dachten de oude Grieken dat de goden het aan de mensen hadden
gegeven. In de oertijd was vuur heel erg belangrijk. Als de bliksem in het
bos inslaat ontstaat er bosbrand. Als dat in de oertijd gebeurde,
probeerden de ‘oermensen’ het vuur mee te nemen naar hun hutten of
grotten. Dat deed men ook bij
een
vulkaanuitbarsting.
De
gloeiendhete lava zette namelijk
alles in brand. Later ging men
proberen zelf vuur te maken. Dat
werd gedaan met vuurstenen,
hout en een goed droog
brandbaar materiaal, b.v. droge
paddenstoel, pluis van de
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lisdodde of zo. (Later gebruikte men een tondeldoos.) Het vuur ging ook
heel vlug weer uit. Maar de mensen leerden al snel hoe je met vuur om
moest gaan. Het gebruik van vuur betekende een grote stap voorwaarts
naar de menselijke beschaving Voor jager-verzamelaars en de eerste
boeren bood vuur warmte, licht en bescherming tegen roofdieren. Ook kon
men de omgeving naar de hand zetten door vegetatie te verbranden,
zodat er open plekken ontstonden of ongedierte werd bestreden. (In mijn
jeugd werden er hele stukken land met stoppels na de graanoogst
platgebrand). Met vuur kon je bovendien werktuigen maken: smeden.
Natuurlijk begreep men ook dat vuur gevaarlijk kon zijn.
Waar wordt vuur voor gebruikt?
Vuur wordt dus voor eten, open haard en gezelligheid gebruikt, maar voor
nog veel meer. Vroeger moest een boer die een akker aan wou leggen
alle bomen die in de weg stonden weghalen. Dat deed hij door een kleine
bosbrand te veroorzaken. Ook is vuur een manier om licht te maken. En

het nieuwe jaar begroeten doen we door middel van vuurwerk. Wie kent
niet de Olympische vlag? Het vuur is afkomstig uit Olympia - de plaats van
de Vroegste Spelen in Griekenland - waar men een fakkel heeft ontstoken
12

door tijdens een ceremonie het zonlicht met spiegels op de fakkel te
concentreren. Daarna wordt deze fakkel door een estafetteloop (maar
gedeeltelijk ook met snellere vervoermiddelen) via een groot aantal landen
naar het stadion van de Spelen gebracht, waar de laatste loper de eer te
beurt valt om de Olympische vlam te ontsteken.
Wat is vuur?
Vuur is een van de vier elementen. Die elementen zijn: vuur, water, lucht
en aarde. Met elementen wordt – in dit geval – bedoeld: stoffen of krachten
waarmee – volgens het oude geloof – veel kan worden verklaard. Om vuur
te krijgen heb je brandstof, lucht en warmte nodig. Brandstof kan hout,
benzine, steenkool, turf, papier enz. zijn. De lucht is gewone lucht die wij
inademen. Als je vuur wilt maken heb je niet alleen brandstof en lucht
nodig; je hebt ook de goede temperatuur nodig. Hoe hoog die temperatuur
moet zijn hangt van het brandstofmateriaal af. Als je bijvoorbeeld hout als
brandstof gebruikt moet je een hoge temperatuur hebben. Maar als je
benzine gebruikt als brandstof dan maakt het niet zoveel uit of je een hoge
of lage temperatuur hebt. Als je die drie dingen ‘samenvoegt’ krijg je vuur.
Onder het oppervlak van onze aarde bevindt zich ook vuur; we noemen
dat magma: een gesmolten gesteente. De temperatuur ligt meestal tussen
de 650° en 1100° Celsius. De meeste magma stolt onder het
aardoppervlak waarbij stollingsgesteente ontstaat. Magma kan ook tijdens
een vulkaanuitbarsting aan de oppervlakte komen. Dan heet het lava.
Magma ontstaat in de aardkorst door hoge temperatuur en druk.
Oorzaak branden
Elk vuur begint met een vonk/vlam. De eerste vlammetjes kunnen tal van
oorzaken hebben: een vonk van een elektriciteitskabel, een blikseminslag,
een sigaret of een aanmaakblokje voor de barbecue. Wie heeft er niet als
kind de zon ‘gevangen’ in een glasscherf en daarmee een brandje
veroorzaakt? Afgelopen jaren zijn er veel bosbranden geweest
bijvoorbeeld in Australië en Californië. Door de opwarming van de aarde
en de droogte die daardoor wordt veroorzaakt gaat de vegetatie dood;
alles droogt uit en is dan extra vatbaar voor vuur. Door deze extreme
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omstandigheden hebben de branden ook een uitzonderlijk hoge
intensiteit, waarbij grote vonkenregens worden geproduceerd. Het vuur
verspreidt wordt extra verspreid bij een harde wind. Gezien de omvang en
intensiteit van zulke branden, is blussen dan vrijwel onmogelijk. De
brandweer kan dan het vuur slechts vertragen en proberen enkele
strategisch belangrijke plekken te beschermen. De enige redding die er
dan nog is: langdurige regenval. Vaak is de droogte dan nog niet voorbij
en is er nog steeds sprake van neerslagtekort.
Veenbranden zijn ook moeilijk te bestrijden. Veen bestaat uit een laag van
plantenresten, die meters dik kan zijn. Als die laag in brand vliegt (onder
de grond dus), kan hij niet worden geblust. Daardoor blijft zo’n veenbrand
soms maandenlang smeulen. In het voorjaar van 2020 is er een grote

brand geweest in het natuurgebied de Deurnese Peel. 710 Hectare
natuurgebied is toen verbrand, woningen moesten worden ontruimd en
bewoners en ondernemers hadden wekenlang last van de rook. In veel
landen in de wereld worden hele oppervlakten aan bossen platgebrand
om die om te vormen tot weiland om er vee op te laten grazen voor de
vleesproductie. Indonesië, bijvoorbeeld, kampt elk jaar met bosbranden
die o.a. ontstaan doordat boeren regenwouden afbranden voor de aanleg
van oliepalmplantages. De branden legden het openbare leven deels stil.
Op Kalimantan sloten scholen en vliegvelden door de enorme
luchtvervuiling en ook Maleisië, Singapore en de Filipijnen ondervonden
last van de giftige smog. Niet alleen de mens, maar ook dieren zoals de
orang-oetans zijn slachtoffer van deze branden. Hun leefgebied wordt
14

versnipperd of verwoest. Veel dieren raken gewond en moeten naar de
toch al overvolle opvangcentra. Wereldwijd wordt er veel natuur verwoest
voor de aanleg van palmplantages en bossen gekapt voor de winning van
tropisch hardhout. Tijdens grote branden wordt er veel kooldioxide
gevormd wat weer bijdraagt aan een grote toename van het
broeikaseffect. Het jaar 2019 was een uitzonderlijk droog jaar en het
aantal branden nam voor het eerst sinds 2015 weer enorm toe.
Hoe maak je tegenwoordig vuur?
Als je tegenwoordig vuur wilt maken gebruik je een aansteker of een
lucifer, die rond 1800 werden uitgevonden. De voorloper van de lucifer of
zwavelstokje
is
de
tondeldoos. Een doosje met
daarin een licht ontvlambaar
materiaal: o. a. van de
tonderzwam. Hiernaast had
men nog een vuursteentje
nodig en een metalen ijzeren
ring.
Het
vergde
veel
behendigheid om met de
metalen
ring
en
het
vuursteentje een vonkje te
produceren waardoor de tondelzwam vlam kon vatten. Door te blazen kon
dat vonkje een vuur worden. Het is ongelooflijk leuk om als natuurgids met
kinderen (en volwassenen) in de natuur vuur te maken zonder lucifer of
aansteker.

15

Onze sparren hebben het moeilijk
Jan van Dingenen
Inleiding
Helaas gingen mijn artikelen al een paar keer over bomen die het moeilijk
hebben in ons land. Denk aan de iep (een schimmelziekte) en de
paardenkastanje (een bacterie én een kevertje). Over de essentakziekte
(ook door een schimmel) en de buxusmot (vlinder) heb ik het nog niet
gehad, maar er is al weer een nieuwe patiënt: de spar. Onze sparren
worden belaagd door een kevertje: de letterzetter. De letterzetter is niet
nieuw, maar heeft de afgelopen tijd letterlijk het weer mee gehad en dreigt
nu de natuur ernstige schade toe te brengen.
Zit er systeem in de ellende?
Op diverse plaatsen in Nederland zag ik de laatste tijd dat de sparren
plotseling bruine naalden kregen. Na een paar weken vielen die af en
bleven er kale bomen over. Bij de lariks is dit normaal in het najaar, maar
niet bij de andere naaldbomen in ons land; die sparren zijn ziek!
Als er kort achter elkaar een aantal vergelijkbare dingen fout gaan, vraag
je je natuurlijk af of er één grote, achterliggende oorzaak is. In dit geval
lijkt dat er wel een beetje op. Die ziektes bij de bomen hebben natuurlijk
geen gemeenschappelijk oorzaak: schimmels, bacteriën en kevers
hebben bijzonder weinig overeenkomsten. Maar ik kan me wel voorstellen
dat onze voorkeur voor monoculturen, de boosdoeners helpt om de boel
te laten ontsporen. Klimaatverandering zal ook wel een rol spelen en het
slepen met van alles en nog wat over de hele aardbol helpt zeker om
nieuwe boosdoeners hier te krijgen. Maar een echt duidelijke
gemeenschappelijke oorzaak voor al die ziektes van onze bomen zie ik
nog niet.
De letterzetter en de spar
De letterzetter (Ips typographus) is een klein kevertje van 4 tot 5 mm. De
naam letterzetter komt van het soms fraaie patroon van de gangen aan de
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binnenkant van de bast. Men
Gangenstelsel van de letterzetter
zag er blijkbaar geschrift in,
maar dan in exotische
letters. De letterzetter valt
vooral de spar lastig, maar
soms ook de den en de
lariks. Het kevertje boort een
gaatje in de bast van de spar
en als het een mannetje is,
knaagt
die
daar
een
‘bevruchtingskamer’ direct
onder de bast. Van daaruit
lokt hij met feromonen de
vrouwtjes. Om hun eitjes te
leggen knagen die vrouwtjes
vanuit de kamer met het
mannetje gangen in alle
richtingen in de bast, net op
de overgang van bast naar
hout. De jonge larfjes knagen ook weer gangen, want de bast is hun
voedsel, enzovoort. In de bast direct tegen het hout ontstaat zo een groot
gangenstelsel. Het probleem is dat dit op een gegeven moment de
sapstroom van de spar gaat verstoren. De spar laat dit hele proces
natuurlijk niet ongestoord gebeuren. De boom gaat hars produceren en
probeert daarmee de kevers vast te plakken en te blokkeren. Eén of
enkele kevertjes kunnen een spar niet doden. Maar de letterzetter heeft
meerdere generaties per jaar, dus als de spar niet voldoende hars kan
produceren, loopt de besmetting explosief uit de hand doordat steeds
nieuwe kevers worden gelokt én geproduceerd.
Gezonde sparren in goede conditie zouden de aanval van de kevertjes
moeten overleven. De letterzetter heeft in het sparrenbos eigenlijk de rol
om zieke en zwakke bomen versneld te slopen zodat de jonge zaailingen
een kans krijgen. Maar daar zit op dit moment het probleem. Door de
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warme en zeer droge periode in 2018 is er een zeer lage grondwaterstand
ontstaan en die is in 2019 en 2020 zeker nog niet aangevuld. De sparren
zijn daardoor niet in topconditie en kunnen onvoldoende hars produceren
om de kevertjes te remmen. En dus loopt het uit de hand en sneuvelen er
sparren die daar eigenlijk nog niet aan toe zijn.
Nog meer schorskevers
We hebben nog een schorskever in de sparren, de sparrenbastkever
Dendroctonus micans. Deze kever is op dit moment hier geen probleem,
maar hoort wel bij de inheemse sparren in Europa en Azië. De
sparrenbastkever
is
Letterzetters ( Ips typographus) aan het werk
dubbel zo groot als de
(Wikipedia)
letterzetter: 5 tot 10
mm. De voorplanting
van deze kever is veel
trager dan die van de
letterzetter: normaal is
er maar één generatie
per jaar. De kans dat
deze kever een plaag
wordt is dus veel kleiner
dan bij de letterzetter.
Daar staat tegenover
dat de sparrenbastkever de neiging heeft om de boom te ‘ringen’. Daarbij
graven de larven de tunnels min of meer op gelijke hoogte rond de stam
zodat de sapstroom al snel wordt onderbroken! Net als bij het ‘ringen’ van
een boom met een mes. En dus gaat de boom dan dood.
In Noord-Amerika leeft de verwante Dendroctonus ponderosae in de
lokale sparrenbossen, de Engelse naam is Mountain pine beetle (bergspar
kever). Deze kever is even groot als onze letterzetter dus 4-5 mm, maar
werkt nog wat slimmer. De eitjes worden weer onder de schors gelegd,
maar blijkbaar hebben die schimmels bij zich, want die schimmels
blokkeren het watertransport van de boom en deze sterft dus! Op dit
moment is de kever in de VS en Canada een groot probleem. Men neemt
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aan dat de voor die omgeving zachte winters en het bestrijden van
bosbranden de kevers precies hebben geleverd wat ze nodig hebben voor
een explosieve vermeerdering.
Is de spar inheems?
De letterzetter hoort bij onze spar (de fijnspar Picea abies) en ze leven
waarschijnlijk al vele duizenden jaren samen. Je kunt je dan afvragen of
de spar wel bij ons hoort als het hier zo fout gaat. Het antwoord is nee: de
spar is hier waarschijnlijk niet
Bij de zieke sparren worden de
inheems. De spar hoort bij Noordnaalden bruin en daarna vallen ze af
en Midden-Europa: Scandinavië,
het zuiden van Duitsland, het hele
Alpengebied en Oost-Europa. En
dan in Azië een brede strook door
het midden tot in Japan, dus alles
behalve het zeer koude noorden en
de warme zuidkant van Azië. Toch
klagen ze in Duitsland ook, maar
ook daar hebben ze te weinig regen
en
ongebruikelijk
hoge
temperaturen gehad. En ze hebben
natuurlijk dezelfde fout gemaakt als
wij en misschien nog wel sterker:
monocultuur. In Duitsland staan
grote bossen met alleen maar
sparren, maar die hebben wij niet of nauwelijks. Bossen met alleen
dennen hadden we wel, maar dat wordt nu snel minder heb ik de indruk.
Maar in mijn omgeving in midden Brabant ken ik een perceel met meer
dan honderd sparren. Voor mijn gevoel zijn die momenteel ongeveer op
kapleeftijd, forse bomen dus. Vorig jaar waren er daar al een paar
‘droevige’ bomen, maar nu zijn ze allemaal gekapt.
Zo’n grote monocultuur van sparren is gelukkig niet gebruikelijk in mijn
omgeving, want in Brabant blijkt de letterzetter enorm besmettelijk te zijn.
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In het natuurgebied de Kampina staan de sparren dikwijls in vrij kleine
groepjes in het bos. Of dat zaailingen zijn van één moederboom of dat het
opzet is van de bosbouwer weet ik
Deze spar heeft flink ‘gebloed’. Of dat
niet. Maar op dit moment zie je dat
bedoeld was als afweer tegen de
zo’n groepje van tien of twintig
letterzetter weet ik niet, maar de boom is
sparren gezamenlijk doodgaat,
dood.
soms blijven er een of twee groen
die een beetje aan de rand van de
groep staan. Net een iets betere
conditie? En er wordt natuurlijk
druk gekapt, maar blijkbaar is er te
weinig capaciteit of te weinig vraag
naar het hout want veel groepen
mogen gewoon zelf omvallen.
Toen ik dit schreef was het
december, bijna Kerst dus en bijna
tijd voor de kerstboom. De
kerstboom is ook een spar. Vaak
de fijnspar die ook in het bos staat,
maar
tegenwoordig
is
de
Nordmann
spar
(Abies
nordmanniana) ook populair. Voor
zover ik weet hebben de kwekers
van de kerstboom niet of nauwelijks last van de letterzetter. Kerst is in
2020 dus gewoon doorgegaan.
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De muurhagedis en Kazemat A in de Lage Fronten te
Maastricht
Pascalle Satijn
Inleiding
De Lage en Hoge Fronten in Maastricht zijn het leefgebied van een
bijzondere diersoort, namelijk de Podarcis muralis, beter bekend als de
muurhagedis.
De muurhagedis
De muurhagedis is wettelijk beschermd omdat de soort in Nederland
alleen van nature in Maastricht voorkomt en op de Rode Lijst staat als zeer
kwetsbaar. De populatie
Muurhagedissen
die in Maastricht voor
Foto: Bert Kruyntjens
komt is ongeveer 2.000
exemplaren
groot,
waarvan 500 volwassen
dieren. Ze voeden zich
met
insecten
en
geleedpotigen.
De
muurhagedissen leggen
eieren, zo´n 6 tot 8 per
keer,
welke
door
zonnewarmte uitkomen.
De Maastrichtse populatie
was in de jaren 70 van de
vorige eeuw bijna uitgestorven, maar door een kweekproject, beter beheer
door gemeente Maastricht/CNME en de klimaatsverandering, gelukkig
behouden gebleven.
In de Lage Fronten zijn de vestingmuren en de daar gelegen Kazemat A
met aangrenzende muur van Ravelijn A dé plekken waar de muurhagedis
van oudsher verblijft. Dit gebied is lang ontoegankelijk en verborgen
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geweest voor bezoekers, maar door
de
verlegging
van
het
Noorderbrugtracé sinds kort goed
ontsloten voor voetgangers.
Ook het
nieuwe Spoorpad,
bestaande
uit
betonnen
Stelconplaten, is verrassend genoeg
een favoriete plek gebleken. De platen zijn ideaal om te zonnen en de
muurhagedissen kunnen er heel snel onder wegduiken bij verstoring
omdat de platen iets verhoogd liggen, op trottoirbanden met daartussen
een laag porfier met vele holtes. Het pad is zó favoriet dat er zelfs borden
zijn geplaatst om fietsers te weren om de zonnebadende hagedissen te
beschermen.
Sinds een aantal jaren is dit natuurgebied gekoppeld met de Hoge Fronten
door een ecologische verbindingszone onder de Cabergerweg door te
realiseren. Deze zone bestaat onder andere uit een gemetselde muur, in
groene baksteen, die zodanig is vormgegeven dat de muurhagedissen
zich daarover kunnen verplaatsen, maar ook erop kunnen zonnen en in
de holtes kunnen overwinteren.
De muurhagedis is een warmteaanbidder en houdt in de koudere
maanden een winterslaap. Ze kruipen dan diep weg in spleten en holletjes
in muren. De winterslaap duurt ruwweg van november t/m maart. Bij
zachte winters én op zonnige winterdagen komen sommigen tussentijds
uit hun winterverblijf. Afgelopen februari werd het een paar dagen zonnig
en warm, zo´n 11 graden, en werden ze al wakker aangetroffen op
beschutte plekjes; de foto in het begin van de tekst is genomen op 3
februari 2021.
Kazemat A
Restauratie of consolidatie van de vestingwerken is niet alleen vanuit de
bouwhistorie geredeneerd een opgave, maar ook vanuit de aanwezige
flora en fauna. Naast de muurhagedis moet ook rekening worden
gehouden met de hazelworm en het stengelomvattend havikskruid,
soorten die hier veelvuldig voorkomen. Een speciale aanpak van het
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Kazemat A; Foto: Bert Kruyntjens

voegwerk is daarom noodzakelijk en het klakkeloos vervangen van stenen
is uit den boze. Ook bij het herbestemmen en het gebruik van
vestingwerken, zoals zich thans voordoet bij Kazemat A, is het rekening
houden met deze bijzondere bewoner het uitgangspunt. Bij de Kazemat A
treffen we nóg een bijzondere bewoner aan, namelijk de vleermuis. En
niet 1, maar volgens de laatste monitoring van januari een populatie van
21 stuks, bestaande uit 3 verschillende soorten. De franjestaart, de
gewone dwergvleermuis en watervleermuis. De vleermuis heeft hier zijn
foerageergebied, winter- én zomerverblijf.
Een nieuwe functie moet daarom goed inpasbaar zijn, waarbij de hulp van
specialisten op het gebied van ecologie noodzakelijk is. Daarnaast is de
medewerking van de Provincie nodig om zowel restauratie én
herbestemming mogelijk te maken. Muurhagedissen reageren
bijvoorbeeld op geluid, trillingen en warmte, waardoor een ingetogen
functie met zo min mogelijk verstoring het meest op zijn plaats zou zijn.
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Verwarming van de Kazemat zal muurhagedissen verstoren in hun
winterslaap en ook vleermuizen zijn gebaat bij een constante temperatuur.
Aan de ene kant dient de Kazemat behouden te blijven als vestingwerk en
cultureel erfgoed, dus is restauratie broodnodig. Maar aan de andere kant
is de huidige aangetaste, bijna troosteloze, toestand ideaal voor de
muurhagedis
en
vleermuis.
De
normaliter
geëiste
compensatiemaatregelen elders uitvoeren kan niet in dit geval, omdat de
Kazemat een cruciaal onderdeel is van de verbinding tussen de Lage en
Hoge Fronten.

Deze verbinding is in 2018 gemaakt om de populaties van beide
vestingwerken te verbinden en om inteelt te voorkomen.
Een dilemma, maar ook een uitdagende opgave waarbij veel thema´s aan
de orde komen en veel disciplines betrokken zijn!
Met dank aan Bert Kruyntjens, muurhagedisdeskundige uit Maastricht
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Niet de hand van God
Paul Notten
Inleiding
Zo af en toe duiken in mijn geest herinneringen op uit een ver verleden:
gedachtes over allerlei voorvallen en gebeurtenissen uit mijn jeugd,
Limburgse woorden of uitdrukkingen die niet meer in mijn dagelijkse
actuele bestand zitten. Doet zich zo’n moment voor dan heb ik graag een
papier bij de hand want, voor hetzelfde geld is die snelle geheugenflits
weer even plots verdwenen. De aanleiding voor zo’n opleving in het
geheugen is vaak iets heel gewoons in die zin dat je iets ziet en dat in je
geheugen op hetzelfde moment een koppeling tot stand komt met een in
het verleden opgedane gelijksoortige ervaring. Zo las ik onlangs in het
levensverhaal over Frans de Munck, doelman in het elftal van Fortuna ’54
uit Geleen, dat de man handen had zo groot als kolenschoppen. Meteen
duiken dan in mijn herinnering op de beelden van een aantal oorvijgen die
ik in de jaren veertig, vijftig van de vorige eeuw heb opgelopen.
Opgelopen oorvijg nummer 1
Het zal in het jaar 1947 of daar direct daar nabij geweest zijn dat ik als
kind, ongewild, voor de buitenwereld wel eens ondeugend kon zijn. Als
jongelingen waren we in die tijd vrijwel steeds buitenshuis: ravottend in de
grote tuin achter mijn ouderlijk huis, zwervend door de vele ons
omringende weilanden en velden en iedere woensdag en zaterdagmiddag
struinend door het bosgebied van de Breuk. Met in die dagen ook
regelmatig uitstapjes naar het vliegveld waar altijd wel iets te beleven was.
Ik zwierf er rond alsof ik bij het (toen nog zeldzame) meubilair behoorde.
Op het platform waar de vliegtuigen parkeerden hielp ik mijnheer Muyters
uit Ulestraten regelmatig met het bijvullen van brandstof in de kleinere
vliegtuigen met behulp van een verrijdbare pomp die met een hevel werd
bediend. Regelmatig vertoefde ik in de verkeerstoren waar ik goede
maatjes was met Wil Janssen van de meteo op de benedenverdieping of
bij Louis Kruythof die als verkeersleider hoog in die toren zorgde voor de
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communicatie met landende of vertrekkende vliegtuigen. De in zo’n
verkeerstoren klassieke uitdrukking ‘ready to take off’ heb ik daar dan ook
heel wat keren gehoord. Misschien zat die uitdrukking wel in mijn hoofd
toen een grote groep lokale genodigden rond een Dakota DC3 liep in
afwachting van een vlucht. Die mensen waren duidelijk dolenthousiast
over hetgeen hen te wachten stond. Ik liep tussen al die mensen alsof ik
bij de crew behoorde van het vliegtuig. Op enig moment kreeg de
toenmalige havenmeester Stibbe mij in het vizier. Ik had eigenlijk een blik
van herkenning van hem verwacht want hij had met zijn jeep al vele malen
achter ons aangezeten als we via de Schaapsweg en over de startbaan
van stalen platen naar de lagere school in Ulestraten gingen. In de ogen
van heer Stibbe was niet zozeer herkenning als wel irritatie en ongeloof
dat ik daar tussen al die genodigden rondscharrelde alsof ik ook bij de
uitverkorenen behoorde. Het volgende moment stond Stibbe naast me,
gaf mij met volle hand een draai om mijn oren en snauwde mij toe: wat
doe jij hier?
Opgelopen oorvijg nummer 2
De basis voor de tweede akte wordt gelegd in de moestuin van mijn
ouderlijk huis. Halverwege de tuin staat een meer dan levensgrote
kersenboom, soort Gascogne, die ieder jaar zo’n twee tot drie honderd
kilogram opbrengt. Om voorbereid te zijn op grote oogsten zijn tegen de
onderstam van de boom een groot aantal staken met vork geplaatst (noot
schrijver: in het dialect aangeduid met ‘sjtiepe’). De staken worden
gebruikt om takken met al te veel fruit te ondersteunen opdat die niet
doorbreken. Hoe kom ik in deze omstandigheden aan mijn tweede
oorvijg? Aan de andere zijde van het ons belendend weiland ligt de tuin
van buurman Martin Waelen. Martin is sterk, groot en heeft als
boerenzoon handen die, schat ik in, groter zijn dan die van Frans de
Munck. Vanuit mijn jeugdige overmoed meen ik opeens naar mijn
buurman te moeten roepen: ‘lange walvusj’! Martin is met die uitroep
duidelijk niet verheugd. Hij raapt in de tuin enige brokken droge aarde op
(het moet vermoedelijk in de droge/warme zomer van 1947 geweest zijn)
en gooit die in mijn richting terwijl ik mij beschut heb opgesteld achter de
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boomstaken onder de kersenboom. Tegen de boomstaken spatten de
kluiten met een stofwolkje uit elkaar. Het verhaal krijgt een vervolg als ik
korte tijd later over een verwilderd terrein van Waterstaat zwerf dat
gelegen is aan het eind van de Schonen Steynweg, langs de Parallelweg
richting Maastricht (thans weiland familie Zeegers). Zo’n slordig terrein
werd destijds nogal eens ge(mis)bruikt om er ‘ aomere’ (as uit de kachel)
neer te gooien. Ook dient dat terrein regelmatig als staanplek voor
rondtrekkende woonwagengezinnen. Maar het is ook een gebied waar je
ongestoord kon rondstruinen. Dat ongestoord liep voor mij anders af.
Midden op het terrein kwam ik zo maar pardoes buurman Martin Waelen
tegen en die bedacht zich bij herinnering aan de eerder door mij gedane
uitroep geen moment en gaf mij met zijn beproefde hand een oorvijg die
mij nu nog heugt. Desondanks, eind goed, al goed. Later zijn Martin en ik
goede maatjes geworden en ben ik zelfs eens voor hem op het hoge dak
gekropen om een spreeuw ‘uit te halen’.
Opgelopen oorvijg nummer 3
Daar kan ik kort over zijn. Plaats en tijd van handeling begin jaren vijftig,
weer direct nabij het vliegveld. We waren met velen in een weiland
gekropen aan de andere kant van de toenmalige Rijksweg, net tegenover
het eind van de Schonen Steynweg. Er was op het vliegveld waar nog
steeds de stalen platen lagen iets te doen met vliegtuigen. Opeens stond
er een politieagent bij het hek dat toegang gaf tot het weiland; druk
gesticulerend gebaarde hij dat we uit dat weiland moesten komen. Dat
gebeurde maar …. erg langzaam, een soort schuifelend protest. Ik schoof
mee, even langzaam als de rest. Gekomen bij de politieagent die in de
opening bij het weiland stond, gaf die kerel mij toch onverwacht een draai
om mijn oren, zó dat ik er na al die jaren nog boos om word. Vooral ook
vanwege de overduidelijke onrechtvaardigheid: honderden illegalen in dat
weiland en alleen ik kreeg een lel om mijn oren!
Zó, dat heb ik na 67 jaren even van mij afgeschreven.
paulmanotten@gmail.com.
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Lente
Els Derks-van der Wiel
Nu ik dit schrijf is het een bijzondere dag: zaterdag 6 februari 2021.
Vanmorgen zongen de vogeltjes al volop, de specht roffelde, het maarts
veulen liet zich horen en de zang van de meesjes was zeer nadrukkelijk
aanwezig. De hazelaarkatjes geven al flink hun stuifmeel af, terwijl de
bloemetjes als mooie rode sprietjes ook zichtbaar zijn. Sneeuwklokjes en
krokussen bloeien in de tuin en op een zonnige helling bloeit het eerste
speenkruid. Heerlijk, de lente is op komst zou je zeggen maar… met
ingang van vanavond wordt er zwaar weer voorspeld: regen, ijzel en 20
cm. sneeuw. En de vorstperiode zal minstens een week gaan duren
volgens de weerman. Morgen is het in het hele land code rood en de
treinen rijden volgens een aangepaste dienstregeling. Als je dit stukje leest
in de Haamsjeut weet je hoe het is geweest: toch nog winter of viel het wel
mee? En dan weten we ook of de amfibieën al wakker zijn.
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In het voorjaar komen de amfibieën uit hun winterslaap. Als eerste wordt
de bruine kikker wakker en daarna de gewone pad. Maar ook salamanders
trekken naar het water. De bruine kikker legt wel 2.000 eitjes in de vorm
van dril, die we kunnen aantreffen in ondiep water. Daar kan de zon goed
bij en de zonnewarmte zorgt voor de ontwikkeling van de eitjes. De dril
kan goed tegen koude, ligt vaak in ijs, maar de omhulsels van de eitjes
bevatten
een
soort
‘antivries’ waardoor ze
niet kunnen bevriezen.
De gewone pad trekt
massaal
vanuit
het
winterverblijf naar het
water. Afhankelijk van de
temperatuur duurt de
paddentrek
slechts
enkele dagen of wordt bij
kou onderbroken en dan
kan het weken duren.
Doordat de paddentrek zo
massaal is worden er overzetacties georganiseerd, wegen afgesloten of
verkeersborden geplaatst. Het mannetje klimt op de rug van het vrouwtje,
klemt zich met zijn voorpoten om haar heen. Het vrouwenlijf is erg glad en
daarom krijgt het mannetje in het voorjaar op zijn voorpoten ‘paarborstels’;
een soort eelt zodat hij haar beter kan vasthouden. Ze zwemmen dan
samen door het water, Zij stoot de eieren uit en hij stort zijn zaad ter
bevruchting er overheen. Padden leggen hun eieren in de vorm van lange
snoeren, die ze tussen de waterplanten ‘vlechten’. Een paddensnoer
bevat zo’n 3000 tot 5000 eitjes.
Bij salamanders gaat de voortplanting heel anders. Salamanders
overwinteren op het land en trekken in het voorjaar naar het water. De
mannetjes krijgen een mooie kleur: bruidskleur en hun staart en/of rug
wordt groter. Ze willen indruk maken. Het mannetje heeft geurklieren in
zijn huid en als hij een vrouwtje in het water ontmoet laat hij de geur los.

29

Door met zijn mooie staart te wapperen bereikt de geur het vrouwtje en
zorgt er zo voor dat zij wil paren. Ze maken dan een dans, waarbij het
mannetje een zaadklompje neerlegt op de bodem. Het vrouwtje zwemt
daarover heen en neemt het zaadklompje op in haar cloaca. Het is dus
een inwendige bevruchting zonder dat ze elkaar aanraken. Het vrouwtje
gaat daarna de eitjes een voor een vast zetten aan het blad van een
waterplant. Met haar achterpoten vouwt ze het blad en legt in de vouw een
eitje. Om het eitje zit een slijmerige stof, waardoor het blad gevouwen blijft.
Ze is er weken zoet mee om de ongeveer 300 eitjes vast te plakken. En
het mannetje? Die is alweer op zoek naar een ander liefje.

AANRADER: Het is fascinerend om in het voorjaar ’s avonds eens in een
poel of vijver te schijnen met een sterke lamp. Gegarandeerd dat er dan
veel te zien is.
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Landschap rond Waterval (Deel 21)
Van ruilverkaveling tot herinrichting
Wim Derks en André Ament
Inleiding
Het grootste deel van de bodem in Waterval is door boeren in gebruik. Dat
is al minstens duizend jaar het geval. In het verleden waren de meeste
inwoners van Waterval boeren en
Perceelgrenzen op de Lauwersberg
werd het werk op het land met de
Kadasterkaart, begin 1800
hand gedaan. Er waren veel
grondeigenaren met veel kleine
percelen. Als gevolg van verdeling
tussen erfgenamen werden de
percelen vaak nog kleiner. De
Lauwersberg ligt ten oosten van de
bebouwing van Waterval.) Als
gevolg van huwelijken en aankoop
werd de boer eigenaar van
verspreid liggende kleine percelen.
Dit alles werd een probleem door de mechanisatie in de landbouw.
Handwerk werd vervangen door steeds grotere machines. Daardoor had
men behoefte aan grote aaneengesloten percelen.
Ruilverkaveling
De overheid nam het initiatief om wat te doen aan de versnippering van
de percelen. In 1924 kwam de wet op de ruilverkaveling. Ook als niet alle
boeren in een gebied mee wilden werken kon een georganiseerde
grootschalige kavelruil afgedwongen worden. Kavels werden geruild en
samengevoegd. Percelen werden vergroot. Houtwallen werden
verwijderd. Er werden sloten gegraven en beken werden rechtgetrokken.
Het belang van de landbouw stond voorop. Op de zandgronden was de
behoefte aan ruilverkaveling groot en was er veel bereidheid om mee te
werken. Met name direct na de Tweede Wereldoorlog zijn heel wat
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landschappen ’aangetast’ door een ruilverkaveling ten gunste
schaalvergroting
van
de
landbouw.
Oude
kleinschalige
cultuurlandschappen met poelen, hagen en houtwallen werden
grootschalig zonder landschapselementen, die waardevol waren voor
recreant en natuur. Dit proces hebben wij in de omgeving van onze
geboortegrond op de zand zien gebeuren.
Herinrichting
In de laatste decennia van de vorige eeuw kwam er meer aandacht voor
andere belangen in het landschap zoals recreatie en natuur. De term
‘ruilverkaveling’ werd vervangen door ‘landinrichting’ of ‘herinrichting’.
Maar dat wil niet zeggen dat toen alles meteen goed ging. Als gevolg van
te weinig ervaring met herinrichting in het Heuvelland ging het eind vorige
eeuw goed mis in het Ransdalerveld. Bij de Herinrichting Mergelland-Oost
waren op de hellingen graften verwijderd om de percelen te vergroten. Na
zware regen werd de autoweg Maastricht-Heerlen bedekt met een dikke
laag afgespoelde löss. Bij een latere herinrichting in het Mergelland werd
rekening gehouden met het risico van erosie, maar werden wel zeer veel
eeuwenoude heggen gerooid. Zoals gepland werden er uiteindelijk wel
meer nieuwe heggen aangeplant dan er gerooid waren maar de kritiek
was heftig.
Herinrichting Centraal Plateau
In het begin van deze eeuw
kreeg Waterval te maken
met
de
Herinrichting
Centraal
Plateau.
Er
werden
geen
graften
verwijderd en geen heggen
gerooid. Integendeel. Er
zijn nieuwe heggen en
houtsingels
aangeplant.
Bermen en graften werden
verbreed. Bij de vroegere
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ruilverkaveling ging de kwaliteit van het landschap voor recreatie en natuur
achteruit. Bij de Herinrichting Centraal Plateau zijn niet alleen de boeren
er beter van geworden, maar ook de recreant en de natuur. Het aantal
kavels is gehalveerd en de eigendommen en gepachte gronden van een
boer kwamen bij elkaar te liggen. Gesteld kan worden dat ongeveer
iedereen tevreden was met het resultaat.
Afgezien van de ruilverkaveling is in de vorige eeuw de kwaliteit van het
landschap rond Waterval voor recreant en natuur verslechterd. In een
sluipend proces zijn graften, hagen en overhoekjes verdwenen.
Kleinschaligheid en daarmee diversiteit verminderden zienderogen. De
Herinrichting vormde een keerpunt: van achteruitgang naar verbetering.
In 2008, het laatste jaar voordat de kavels van eigenaar verwisselden, was
er iets bijzonders te zien op de akkers. Die waren wit van de kalk. De
akkers werden ‘uitgemergeld’. Want waarom zou je dure kunstmest
strooien als je met goedkope kalk kan zorgen dat de planten de aanwezige
mineralen maximaal opnemen.
De Herinrichting Centraal Plateau werd ook gebruikt voor de aanleg van
waterbuffers om wateroverlast te beperken en voor erosiebestrijding
werden grasstroken aangelegd en houtsingels.
Effecten Herinrichting in Waterval met eigen ogen
Als we vanuit de bebouwing in Waterval over de harde weg naar
Ulestraten wandelen zien we links een waterbuffer die in 2020 vergroot is.
Daarna is er rechts achter de heg een nieuwe hoogstamboomgaard
aangeplant. De hagen die we vervolgens links zien, zijn (grotendeels)
nieuw sinds de Herinrichting. Links langs de weg is een nieuwe houtwal.
Rechts is de berm verbreed, maar die berm is door de boer clandistien
weer grotendeels bij de akker betrokken.
Voor de Herindeling was er links een akker met veel erosie. Nu is er een
houtwal met daarachter weiland omzoomd door een haag. Er is op deze
plek geen erosie meer en de ecologische en landschappelijke waarde is
sterk verbeterd. Vervolgens rechts is de situatie niet optimaal. Er was daar
een grote akker zonder erosie, omdat de grond bewerkt werd met de
hoogtelijnen mee. Haaks op de weg, door het laagste deel van de
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voormalige akker is een afgerasterde grasstrook aangelegd, die het water
moet afvoeren zonder erosie. Nu wordt met name de akker direct links
langs de strook dwars op de hoogtelijnen bewerkt, wat leidt tot erosie.
Links en rechts bij de T-kruising Waterval-Hoolstraat zijn nieuwe buffers
gekomen, die onlangs (2020) zijn aangepast. Van de rechterbuffer gaat
nu het water onder de weg door naar de vergrootte linker buffer. Als we
rechtsaf gaan het onverharde deel van de Hoolstraat in naar de
Raarslakweg dan passeren we links drie buffers. Rond de waterbuffers
zijn heggen aangeplant. In de buffers zijn poelen, stapelmuurtjes
aangelegd en bomen geplant. De buffers zelf en de inrichting ervan geven
een vergroting van de diversiteit in het landschap en hebben daarmee een
verhoogde ecologische waarde.

Bij het begin van het onverharde deel van de Hoolstraat, voordat de holle
weg begint, is naar links een ver doorlopende houtwal aangeplant. Naar
rechts is een nog niet ingerichte, dus nog niet aangeplante ecologische
strook gereserveerd die tot ver boven over het plateau loopt.
Waarschijnlijk zal dit jaar (2021) begonnen worden met de aanplant. Die
strook is eigendom van de Gemeente, maar vanwege geldgebrek is daar
nog niets mee gedaan. De strook is bij de Hoolstraat nu nog gewoon
onderdeel van de wei. Het was de bedoeling dat vorig jaar samen met de
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basisschool een begin gemaakt werd met de aanplant. Vanwege corona
is dat er nog niet van gekomen. Hopelijk gaat dat in de loop van dit jaar
wel gebeuren. Dan wordt daar waarschijnlijk ook het insectenhotel
geplaatst dat de Gemeente aangeboden heeft aan IVN-Ulestraten naar
aanleiding van het 40-jarig jubileum. Bij de holle weg is naar beide zijde
de begroeiing van bomen en struiken verbreed. De Hoolstraat volgend,
over het hoogste punt dalend, is voor de haakse bocht naar rechts aan de
linker- en rechterkant ook een nieuwe aanplant van struiken en bomen. In
de Raarslak is rechts achter het weiland een graft, die aan de kant van de
akker een stuk verbreed is.
Dit is geen volledige opsomming van de positieve effecten voor landschap
en natuur bij Waterval als gevolg van de Herinrichting Centraal Plateau.
Het is echter wel duidelijk dat wij in de afgelopen decennia het landschap
rond Waterval hebben zien verbeteren voor natuur en recreant, terwijl wij
in onze jeugd het landschap alleen maar zagen verslechteren
Ecologische waarde
Hiervoor is een aantal keren de verbetering van de ecologische waarde
genoemd. Een concreet voorbeeld daarvan is het aantal geelgorzen.
Hiervoor is een route beschreven: van de bebouwing van Waterval richting
Ulestraten, rechts via onverharde deel van Hoolstraat naar de
Raarslakweg. Als je tijdens het broedseizoen die route loopt dan loop je
van het ene naar het andere territorium van de geelgors en zul je die vogel
voortdurend kunnen horen, behalve een stuk boven op het plateau. In de
bufferbassins zijn poelen die door bruine kikker, gewone pad, kleine
watersalamander en alpenwatersalamander gebruikt worden voor de
voortplanting. In de zomer van 2020 hoorde ik zelfs de rugstreeppad in de
buffer in de hoek Waterval-Hoolstraat, maar die is daar mogelijk uitgezet.
De stapelmuurtjes in de buffers zijn onder andere aangelegd voor de
vroedmeesterpad. Die is sinds het begin van deze eeuw niet meer
waargenomen in de omgeving van Waterval, maar die zou hier wel weer
terug kunnen komen.
Met dank aan Wim Ghijsen voor aangeleverde informatie en commentaar.
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Vogels leren herkennen door zang en roep
Bert Merk, namens de vogelwerkgroep
Inleiding
Als we vogels leren herkennen dan beroepen we ons op hetgeen we
kunnen waarnemen. Dat waarnemen kan zowel visueel als auditief
gebeuren. De meeste mensen zijn vooral visueel ingesteld. Wat we zien
blijft beter in ons geheugen hangen. Dat komt omdat de huidige
maatschappij nogal visueel van aard is. We worden voortdurend
geconfronteerd met beelden via televisie, krant etc. soms elkaar
opvolgend in een heel snel tempo. Ondanks dat tempo blijven die beelden
redelijk goed hangen, denk maar eens aan alle reclamespots op de tv.
Auditief waarnemen, op basis van klanken dus, gaat niet iedereen even
goed af. Een klank is vluchtig en we zeggen dan ook weleens: ‘het ene
oor in en het andere oor uit’. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de
meeste vogelaars allereerst vogels leren herkennen door te kijken naar de
visuele elementen zoals de grootte, de kleur en de vorm van de vogel. Pas
later, soms voor gemakkelijk te herkennen geluiden wat eerder, gaat men
ertoe over om de vogels te herkennen via de zang en de roep. Niettemin
is de zang vaak het eerste gegeven waardoor je attent wordt gemaakt op
een vogel. Hoe vaak gebeurt het dat je in de tuin, park of bos de eerste
roep of zang van een vogel hoort en dat je dan pas gaat kijken. Regelmatig
is juist de roep of zang die uitsluitsel geeft over welke vogel het gaat:
vergelijk in dit geval de merel en de zanglijster of in een ander geval de
fitis en de tjiftjaf. Redenen genoeg om de geluiden van de vogels te leren
herkennen.
Hulpmiddelen bij het herkennen van vogelgeluiden
Een ding is helder. Het lijkt moeilijk om de vogelgeluiden te leren
herkennen, maar er zijn genoeg bewijzen, dat het te leren is. Het is
gewoon een kwestie van veel luisteren en veel oefenen. Echter,
geheugentraining kan men effectiever aanpakken door niet zo maar in het
wilde weg ‘van buiten te knallen’ of door alleen maar geheugensteuntjes
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toe te passen, maar door heel bewust met klanken om te gaan. We zullen
nu een aantal hulpmiddelen de revue laten passeren. De eerste zijn de
gemakkelijkste, dus vooral voor beginnende luisteraars.
Hulpmiddel 1: de naam van de vogel
Sommige vogelgeluiden waren voor de mensen vroeger van dien aard,
dat men de vogel de naam van het geluid gaf. Die vogels zijn dan ook
gemakkelijk te herkennen. Voor de beginnende vogelaar een welkom
hulpmiddel. We denken daarbij aan vogels zoals de koekoek, tjiftjaf,
tureluur, en de wielewaal en mogelijk nog
Groene specht
een aantal andere vogels. Het moeilijke is
Bron: Wikipedia
soms dat een vogel meerdere geluiden kan
maken: de zang, de lokroep, de alarmroep.
De naam is slechts een eerste hulpmiddel.
Heel vaak bediende men zich in de volkstaal
ook van heemkundige namen. Die
heemkundige namen geven ook vaak een
aanwijzing voor het typerende geluid van de
vogel. Voorbeelden zijn:
-Maarts veulen: groene specht vanwege het
hinnikend geluid.
-Kwéker: keep vanwege schreeuwend
geluid.
-Pieuw(ke): steenuil die het geluid 'pieuw'
maakt.
-Sjekliester: kramsvogel, die sjek, sjek
roept.
-Boetboet: hop met zijn hoep-oep-oep-geluid.
-Ratelaar: braamsluiper of nachtzwaluw vanwege het ratelend geluid.
-Schreewekster: gaai, dat mag duidelijk zijn.
-Hemelgeitje: watersnip vanwege het blatende geluid (met 2 staartveren)
Zo zijn er ongetwijfeld nog meer te vinden in de rijke verzameling van
heemkundige namen, die we in de loop van de jaren hebben
geïnventariseerd.
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Hulpmiddel 2: vergelijking met bekende gegevens.
Als we iets onbekends moeten herkennen zoeken we vaak naar de
bekende weg. Veel geluiden van vogels doen ons aan iets denken en
daardoor wordt het herkennen met behulp van ezelsbruggetjes.
We noemen er een aantal:
-Koolmees: geluid wordt vaak vergeleken met een fietspomp. Het klinkt
dan als tietsju,tietsju,tietsju.
-Fluiter: noemt men met heemkundige naam ook wel naaimachientje
vanwege de versnellende triller.
Heggemus
-Roodborst: door zijn ‘rollende’ Bron: Wikimedia
klank zegt men vaak ‘zingt alsof
hij een hete aardappel eet’ of het
geluid van een kabbelend beekje.
-Nachtegaal: wordt ook wel de
meesterzanger
genoemd
vanwege de heldere, luide,
gevarieerde en welluidende zang.
-Heggenmus: deze begint al in de
winter te zingen en vandaar de
naam winterzanger.
Ongetwijfeld komt men met deze gegevens alweer een stukje verder.
Maar er zijn nog andere hulpmiddelen.
Hulpmiddel 3: een zin of een versje
In een aantal gevallen bedient men zich van teksten om vogelgeluiden
beter te leren onthouden. De klank van de vogels roept dan een tekst of
versje op bij de mensen. Sommigen zijn wel bekend. In de teksten is
overduidelijk het geluid van de vogel te herkennen.
-Geelgors: moeder mag ik 'n ijssieieieieie of in het engels A little bread and
butter and no cheeeese.
-Fitis: het is mooi weer vandaag, maar 't blijft niet zo (klank van hoog naar
laag).
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-Turkse Tortel: twievieftig, twievieftig.
-Zanglijster: papierrr, papierrr, papierrr of ook wel: friederiek, friederiek
steeds herhaald.
Hulpmiddel 4: klankanalyse
Bij deze vorm van vogelgeluiden leren herkennen stappen we af van de
ezelsbruggetjes. We maken nu gebruik van de analyse van de
klankeigenschappen van geluid, waarvoor we meer bewust omgaan met
de geluiden van de vogels. Misschien wat abstracter, maar deze vorm
biedt mogelijkheden om indringender met vogelgeluiden bezig te zijn,
zeker als je de geringe verschillen kent tussen bijvoorbeeld een
winterkoning en een heggenmus, tussen een merel en een tuinfluiter,
tussen een sprinkhaanzanger en snor.
Laten we eerst eens duidelijk maken, wat we met klankanalyse bedoelen.
Klanken kan men analyseren op basis van een viertal elementen: hoogte,
duur, dynamiek en timbre. In de muziek gebeurt dat al veelvuldig.
Als we praten over hoogte, dan hebben we het over het verschijnsel
hoog/laag en/of de melodie. Als we de zang van de fitis beluisteren, dan
horen we duidelijk een dalende melodie; ze begint hoog en eindigt laag.
Wanneer je dat bewust hoort kun je het geluid later beter herkennen. Een
ander voorbeeld is dat van de snor en de sprinkhaanzanger. Beiden
maken een trillerachtig geluid. Echter de triller van de sprinkhaanzanger
is beduidend hoger dan die van de snor. Als je dat weet is het
gemakkelijker om beide vogels uit elkaar te houden.
Een tweede klankelement is de duur. Hierbij denken we aan de lengte van
de zang alsook aan het tempo en soms ook wel de maat (regelmaat)
binnen de zang. Vergelijk bijvoorbeeld de zang van een merel en een
tuinfluiter. De zang is vergelijkbaar, maar die van de tuinfluiter is sneller.
Men spreekt van een 'versnelde merelzang'. Zo kun je het verschil tussen
de zang van een winterkoning en de heggenmus sneller opmerken als je
weet dat de zang van de heggenmus korter is dan die van de winterkoning.
De goudvink daarentegen produceert niet meer dan een korte uu-achtige
klank van nog geen halve seconde. Als we ons op moeilijker terrein
begeven, vergelijk dan de zang van een rietzanger en die van de kleine
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karekiet. Die van de kleine karekiet blijkt maatvaster te zijn. Alweer een
herkenningspunt om de verschillen tussen twee vogelsoorten op te
merken.
Het volgende element is de dynamiek (klanksterkte). Het gaat dan om het
sterk (of zoals we vaak zeggen: hard) en zacht zijn van de klank. Vaak is
de sterkte mede een criterium waaraan je de vogel gemakkelijker herkent.
Ondanks dat het geluid van de grote lijster en dat van de zanglijster nogal
verschillend is kan het soms van belang zijn op de sterkte te letten. De
zang van de grote lijster klinkt harder en draagt verder. Zo is de zang van
de winterkoning sterker dan die van de heggenmus, dus ook al weer een
herkenningspunt. De goudhaan maakt een geluid, dat ternauwernood nog
hoorbaar is. Oudere mensen horen het al vaak niet meer. Die sterkte
voorkomt, dat je de
Goudhaantje
goudhaan verwart met
Bron: Wikimedia
de pimpelmees.
Als laatste het element
timbre
(klankkleur).
Hierbij gaat het om het
karakter, de kleur van
de klank. Een criterium
waarop
we
vaak
beslissingen nemen.
denk maar aan de
‘rauwe’ klank van een
fazant of een blauwe
reiger, de ‘schelle'
klank van de braamsluiper, de 'iele' klank van de goudhaan, de 'volle' klank
van de nachtegaal. Dat hier een duidelijke relatie ligt naar de heemkundige
namen zoals de kwéker, de schreeuwekster, is duidelijk.
Hoe dien je bovenstaande elementen aan te wenden om beter de geluiden
te leren herkennen? Moet je van alle vogels die elementen apart kunnen
aangeven? Natuurlijk niet. Wel is het goed om je eens af te vragen: Wat
is het nu, wat ik later terug moet kennen? Wat is het typische van het
geluid dat een bepaalde vogel maakt en dat net even anders is dan de
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vogel waarmee ik hem verwar? Door bewuster om te gaan met het geluid
zoek je aanknopingspunten ter herkenning. Als je teveel op
ezelsbruggetjes blijft aangewezen zul je vroeg of laat toch het plafond
bereiken.
Een interessant
gegeven is dat de
mens over het
algemeen
genomen
de
zang van vogels
mooier
vindt
naarmate
die
zang op alle vier
de
elementen
iets te bieden
heeft. Waarom
Rietzanger Bron: Wikimedia
vinden we de
zang
van de
winterkoning, merel, vink en nachtegaal zo mooi? Waarschijnlijk omdat de
zang zoveel te bieden heeft qua melodie: bovendien is het een luide zang
en kunnen we zeggen, dat het om een volle klankkleur gaat. Een bewijs ,
dat die vier elementen niet alleen in de muziek, maar ook in de vogelzang
zijn terug te vinden.
Er zijn diverse CD's en DVD's met vogelgeluiden verkrijgbaar bij de Vogel
Bescherming. En diverse Apps die men kan downloaden via Google en
YouTube.

Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een oorspronkelijk artikel van de
hand van Jos Smeets (†).
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Miene kwallef, voorjaar 2021, 30ste en laatste aflevering
Henk Urlings
Inleiding
In het voorjaar 2013 verscheen mijn eerste aflevering. Geen idee, toen,
dat ik het 8 jaar zou volhouden. In deze laatste aflevering kijk ik terug en
haal enkele herinneringen naar boven.
Ontwikkeling Kwallef van Vliek
In de afgelopen 8 jaren is de Kwallef van Vliek gegroeid tot bijna een
natuurmonument. Mooi gelegen, mooi aangelegd en altijd mooie kleuren.
We hebben er met ongeveer 15 kwallevers al heel wat beleefd en veel
geleerd. We werken er biologisch. Dat wil zeggen zonder vergif en
kunstmest. Over het algemeen hebben we steeds goede oogst gehad.
Vooral de vruchtwisseling maakt dat de percelen elk jaar anders worden
gebruikt. Dat zorgt voor variatie en vernieuwing. Als we dan eens last
hebben van ziekte of plaag of vraat van beestjes, dan leren we ervan en
proberen we oplossingen. Ooit hadden we veel last van fytoftora; een
schimmel in het aardappelloof en tomatenplanten. De gevoelige
aardappelrassen zullen we niet meer poten. Ook de coloradokever was bij
ons te gast. Zal hij ooit weer weggaan? Vanaf het moment dat de eerste
bijzonder mooie kevertjes zich laten zien, wordt er regelmatig geschouwd
en worden ze tussen de vingers geplet. Ja, je moet wat? De buxusmot
heeft ons doen besluiten alle buxushaagjes op te ruimen. En een
ongewenst gast is toch wel de woelrat. Deze is moeilijk te verjagen. We
weten waar hij het meeste schade toebrengt en daar passen we het
plantplan dan op aan.
De graspaden worden wekelijks twee keer gemaaid. De composthoek is
een fraai element. En mooi is dat er ruim plek is voor bloemborders. De
kruidenhoek doet het geweldig. In een hoek stond vroeger een grote serre.
We dromen ervan dat deze ooit (maar dan wel kleiner) terugkomt.
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De Kwallef van Vliek is best uniek en zal nooit meer weggaan. We moeten
wel zo langzaam aan denken aan opvolgers. Wie? Als je ze nog niet hebt
kun je groene vingers krijgen.
Op bezoek bij kwallevers in het dorp
Het was een genot om bij kwallevers in het dorp op bezoek te gaan. Over
ervaringen praten en genoeglijk aanschouwen hoe het anderen vergaat.
Je leert van elkaar. Ieder heeft zijn eigen redenaties en gewoonten. En als
kinderen meehelpen dan lijkt de toekomst gewaarborgd. Toch verdwijnen
en nog mooie plekjes, jammer. Maar juist daardoor blijft het kwalleven juist
bijzonder.
De kwallef van Laurette Muris

Ik hoop niemand te vergeten, ik was op bezoek bij (in willekeurige
volgorde):
Jeu van der Coelen, Hubert Kerckhoffs, Jo Dasssen, Pierre de Rooij, Hai
en Annie Willems, Dionne van der Kraats, Laurette Muris, Sjaak Rolink,
Annie en Casper Jacobs, Raymond Mohnen, Guus en Giel Winkens en
Peter Ummels, Jan Kikken en fam. Frenken, Lieke en Ber Goossens, John
Brown, Mieke Kouters en Henny Lafleur, Didier Petit, Cheyenne en Ed
Bex, Tilly en Leon Coumans, Lesly en Marcel Dassen, Jo van Es en
vooral, toen het nog ging, bij mijn moeder.
Beste kwallefvrienden, nogmaals bedankt voor de leuke tijd en soms gaat
het gewoon door.
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De kwallever en het weer
Vaker besprak ik ook het weer en wat dit met de kwallef en vooral ook met
de kwallever doet. Ik blijf zeggen. De natuur is en blijft de baas; daar hoort
het weer bij. Wij mogen gebruik maken van en hebben dus te accepteren
wat de natuur voor ons overlaat en mogen waarderen wat het ons brengt.
Soms mag je wat helpen. Een kwallever verstaat de kunst om soms voor
maximaal te gaan en soms te begrijpen dat het niet lukt. Daarbij hoort het
dat men altijd oplet en op tijd reageert. Geweldig toch hoe dit alles
samengaat?
Gewoonten en gereedschappen
Bij werken hoort goed gereedschap. Iedere timmerman of smid heeft
voorkeur voor bepaald hulpmiddel, dus een kwallever ook. Vaak beschreef
ik mijn spullen. Een speciale band heb ik met mijn
grote woelvork, of grelinette. Tegenwoordig zie ik deze
regelmatig in aanbiedingen. Het hoort bij de manier
van zaaiklaarmaken van de bodem. Ten eerste mag
de grond niet worden belopen en niet worden
omgespit. Dat heeft alles te maken met het
bodemleven.
Onkruid wordt met wortel en al verwijderd; dat gaat bij
mij op de composthoop. Daarbij maak ik, gebruik van
het handharkje. Ik ga op de knieën door het perceel;
dat is eigenlijk het meeste werk. Daarna omwoelen Grelinette of
met de grelinette en vervolgens met de grondrol de woelvork
grond fijnmaken. Bij elkaar minder zwaar dan omspitten en beter voor de
bodem. Oh, bemesten doe ik met eigen compost dat ik na het onkruid
vrijmaken over de grond uitstrooi. Mijn perceeltjes zijn 120 cm breed en
daar kan ik van twee kanten goed aan zonder er op te hoeven staan.
Vruchtwisseling bemesten en plantplan
Elk jaar in januari, tijdens de winterslaap, bedenk ik het plantplan voor,
komend jaar. Uitgangspunt is steeds het plantplan van vorig jaar. Eerst
bepaal ik de aardappelpercelen. Deze schuiven in bepaalde richting op,
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zodat eens per 4 of 5 jaar aardappelen op eenzelfde perceel terugkomen.
Op het aardappelperceel van vorig jaar komen de peulvruchten. En
vooruitkijkend op het aardappelperceel van volgend jaar komen nu de
wortelgewassen. Koolgewassen volgen op de peulvruchten. Zo eenvoudig
is mijn systeem van vruchtwisseling. Peulvruchtenpercelen bemest ik niet,
aardappelpercelen krijgen veel compost en ook houtas uit de kachel. Het
koolperceel wordt licht bemest.
Ook bloemen
Kleur en fleur hoort erbij. In vroegere groentetuinen stonden de bloemen
op overgebleven randjes. Immers de productie van groenten was het
belangrijkst. Mijn idee hierover is dat het verdeeld over de gehele tuin
mag. Dan is het kleurpalet het mooist aanwezig. Mijn voorkeur bestaat uit
zonnebloemen, dahlia’s en junkerkes (duizendschonen), aangevuld met
afrikaantjes, narcissen en bloeiende groenbemester of wildmengsel. De
bijen en vlinders geven door hun aanwezigheid aan het zeer op prijs te
stellen. Voordeel is dat er het gehele jaar door ook een boeket op de
keukentafel staat.
Planten en zaden kopen
Mijn vader bestelde vroeger eens per jaar uit de catalogus van Turkenburg
de zaden. Math Stevens was de lokale vertegenwoordiger. Voor plantjes
werden we naar Mai van Claas gestuurd; zij kweekte plantjes.
Mijn gewoonte is om de pootaardappelen te kopen in Maaseik op de markt
en voor plantgoed ga ik naar de markt van Maasmechelen (Eijsden) of in
Arensgehout bij de boer of bij onze boerenbond. Vaker zoek ik ook
Vreekens op in zijn website en als ik in Dordrecht kom ga ik bij hun winkel
langs. Onlangs ontdekte ik de site ‘moestuinweetjes’; handig en vooral
compleet. Hier bestelde ik vorig najaar ook witlofpennen. Belangrijkste is
dat je weet wat en hoeveel je nodig hebt. Daar komt ervaring natuurlijk wel
bij kijken. Altijd enkele euro’s op zak en overal, is er wel wat te krijgen of
te koop. Nieuwsgierig zijn is een goede eigenschap.
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Waar komt kennis vandaan?
Natuurlijk leer je door gewoon te doen. Dat is goed aan te vullen door te
praten met andere kwallevers, mensen met ervaring. Ik leerde vooral van
mijn moeder. In 2009 deed ik een cursus ‘biologisch tuinieren’ van Velt.
Ook hanteer ik de bijbel van Velt ‘Ecologisch Tuinieren’. Regelmatig
struinen op google en je vindt zoveel informatie. Je kunt het niet eens
allemaal opslaan. Ik ben al jaren lid van Velt, dan krijg je ook veel mail met
informatie, o.a. hun tijdschrift ‘Seizoenen’. Van ‘Moestuinweetjes’ en Jelle
krijg ik regelmatig nieuwsberichten. Wat ik ook doe is de zaadcatalogus
van Nunhems napluizen; soms kom ook op nieuwe teelten. Ook hier geldt:
nieuwsgierigheid is een mooie eigenschap.
Groenten telen / gebruik
Als je graag en lekker eet, dan ga je daar ook de producten voor telen en
andersom. Wij doen dat graag, dus ….In veel van mijn afleveringen zijn
diverse
groenten
beschreven, als voorbeeld
boerenkool met pasta. Of
spuitjes
met
sjtumpkes
(braadworst)
met
een
uien/appelsaus.
Of
krulandijvie-stamppot
met
gehakt als ovenschotel. Ja,
het gaat niet alleen om het
kwalleven. Bereiden en eten
is ook een genot. Een van
mijn
stokpaardjes
is
Krulandijvie-stamppot met gehakt
onderhand dat aardappelen
ongeschild dienen te worden gekookt en opgediend. Het wordt anders
geleerd maar ik heb betere ervaring. Ik bewaar de aardappelen in een
koele kelder, wel tot in januari. Als er teveel spruiten op komen dan is het
afgelopen; poederen doe ik niet. Ongeschild koken en in januari hebben
mijn aardappelen nog veel smaak. Wij eten trouwens geen aardappelen,
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wij noemen de aardappelen bij hun naam. Dat maakt ons nog meer
bewust van wat je eet.
Tot slot
Ik geniet van het kwalleven. Blijkbaar is dit een nieuw woord Iedereen zal
het onderhand begrijpen. Met Miene kwallef wilde ik aangeven dat iedere
kwallever anders werkt en aan zijn kwallef kun je veel van zijn karakter en
gewoonten herkennen. Leuk toch.
Ik heb veel, mogen genieten van het zichtbaar maken, schrijven van mijn
ervaringen. Genieten blijf ik, maar schrijven minder.
Ik ga afscheid nemen met heel veel groe(n)ten, Henk Urlings.

Van de redactie Haamsjeut
Acht jaar lang heeft Henk Urlings onze Haamsjeut verrijkt met zijn
bijdragen over de kwallef. Het waren altijd leuke stukjes om te lezen
met interessante feiten en wetenswaardigheden over het ‘kwalveren’
en de ‘kwalverers’. Uit die stukjes blijkt hoezeer Henk meeleeft met de
seizoenen en hoezeer hij de mee- en tegenvallers van de natuur
gebruikt in het bewerken van de grond en het telen van de producten.
Door ‘mee te bewegen’ met de natuur blijft het altijd interessant om te
zien wat er nu weer gebeurt. Zijn recepten waren zeer toegankelijk,
eenvoudig te bereiden en bovenal altijd smakelijk! Het is mooi om te
lezen hoeveel plezier Henk zelf aan het schrijven van zijn stukjes
heeft beleefd. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al die 30 bijdragen aan
de Haamsjeut en hopen dat hij nog veel jaren plezier van zijn kwallef
zal beleven!
Met veel (wit)lof, d(r)ank en groe(n)ten, Henk!
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Tuinvogeltelling 2021
Pascalle Satijn
Elk laatste weekend van januari wordt er door de Vogelbescherming een
landelijke vogeltelling georganiseerd. Volgens de website van de
Vogelbescherming zijn 198.179 tellingen doorgegeven en zijn 2.759.139
vogels geteld!
De landelijke resultaten zijn:

Hoeveel en welke vogels zijn geteld in Ulestraten? Er zijn 26 tellingen
doorgegeven, verspreid over Ulestraten, met in totaal 480 vogels.
De afbeelding op de volgende pagina laat zien waar geteld is in Ulestraten
en wat de resultaten zijn.
Opmerkelijk is de Zwarte kraai in ‘onze’ top10. Maar wellicht te verklaren
door de Werkgroep Vogels?
Overigens zijn op de website van de Vogelbescherming 2 gratis online
cursussen te volgen over Tuinvogels in Nederland en Vogels in Nederland
(www.vogelbescherming.nl/).
Bron: Vogelbescherming Nederland

48

Resultaten vogeltelling in Ulestraten

Leon Schoenmakers
Iedereen kan aan deze vogeltelling deelnemen. Vooraf aanmelden bij de
Vogelbescherming is wel noodzakelijk, zodat ook jouw telling wordt
meegenomen in het landelijk overzicht. Van deze organisatie ontvang je
diverse tips om vogels te herkennen, bijvoorbeeld welke verschillen zitten
er tussen een heggemus en een huismus etc.
Twee weken voorafgaande aan deze telling had ik een Sperwer in de tuin
die voor enige paniek heeft gezorgd onder de vogels die ik normaal
dagelijks in onze tuin kan zien.
Zelf doe ik al enkele jaren mee en het is niet alleen leuk om mee te doen
maar ook leerzaam. Zo ga je namelijk meer en meer letten op de
verschillen tussen vogels. Een half uur tellen, eventueel met kinderen of
huisgenoten, is best leuk. Ook dit jaar was het weer een groot succes.
Indien je een verrekijker ter beschikking hebt heeft dat grote voordelen zo
kun je diverse tekeningen en kleuren in vogels goed herkennen.
Na de ‘officiele’ telling, waarin ik de gebruikelijke vogels had gescoord,
heb ik nog een aantal meer bijzondere soorten waargenomen in mijn tuin,
namelijk een zwartkop, een koperwiek en een zwarte roodstaart. Helaas
hebben die dus mijn scorelijst niet gehaald.
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Els Derks-van der Wiel
Elk jaar neem ik me voor om mee te doen aan de tuinvogeltelling. Tot nu
toe was het er nog niet van gekomen. Dit jaar hadden we 2 kleinkinderen
op bezoek: Manna van 9 en Mir van bijna 4 jaar. Samen met hen heb ik
geteld. Invulbladen uitgeprint, vogelboeken erbij. De lijst daarna
opgestuurd via mail en ik kan nu niet meer terugzien wat we hebben
geteld. De gebruikelijke vogels: koolmeesjes, pimpelmeesjes, roodborst,
mussen en boomklevers met op het laatst als bijzonderheid een bonte
specht en een grote witte buizerd in de boom achter in de tuin. Geen
merels gezien toen. Het was ongelooflijk zo serieus als de kinderen aan
deze activiteit hebben meegedaan. En na de telling samen ingevuld en
opgestuurd. Daarna nog in de boeken gesnuffeld. Het verschil tussen een
boomklever en een boomkruiper laten zien en het ezelsbruggetje KLever
heeft KLeur, een boomkruiper niet. Voor herhaling vatbaar!

Boomkruiper

Boomklever
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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

51

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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