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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
‘Hopelijk is dit de laatste editie van D’n Haamsjeut zonder activiteiten’
stond op deze plaats in de vorige editie. Gelukkig kunnen we nu inderdaad
de eerste activiteiten aankondigen. In de verwachting dat de corononamaatregelen verder versoepeld gaan worden zodat deze activiteiten
inderdaad kunnen plaats vinden.
Zondag 26 september 2021: Het Julianakanaal gelegen tussen
Buitengoed Geul en Maas en RivierPark Maasvallei o.l.v. Fred
Erkenbosch (activiteit samen met Heemkundevereniging Meerssen)
Vertrek: 14:00 uur Hoeve Hartelstein, Itteren (frederkenbo@gmail.com 068298 7793)
Woensdag 29 september 2021: Drie groeven wandeling: Groeve Blom,
Meertensgroeve, Natuurpark Langen Akker, o.l.v. Els en Wim Derks.
Vertrek 10:00 uur bij de kerk van Berg en Terblijt, Monulphusplein.
(wimelsderks@hotmail.com 043-364 3740)
Deze activiteiten maken deel uit van de Beleefweek Limburg. We gaan
nog bekijken hoe we extra aandacht kunnen besteden aan de herstart van
de IVN- activiteiten. Wanneer en hoe we binnenactiviteiten gaan oppakken
is nog niet duidelijk. De Algemene ledenvergadering, jaarverslagen en
huldiging jubilarissen schuiven we door naar januari 2022, waarbij we twee
halve jaren samenvatten.
De aandacht voor mensen die zich bijzonder voor de maatschappij
inzetten is wel doorgegaan. Wij feliciteren bij deze twee leden van IVN met
hun koninklijke onderscheiding: Tiny Koot-Hilhorst en Piet Schols. Bij de
motivatie voor die onderscheiding wordt bij Piet ook IVN genoemd. Dat
betreft met name zijn inzet voor de Kwallef o.a. zo nodig dagelijks water
geven.
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De boomfeestdag is dit jaar verschoven van maart naar 10 november. Op
die dag vindt de eerste aanplant plaats in het herdenkingsbos in Meerssen
aan de Veeweg. Op die dag was echter ook de eerste aanplant van de
ecologische strook vanaf de Hoolstraat in Waterval voorzien met plaatsing
van het insectenhotel dat IVN-Ulestraten van de Gemeente heeft
ontvangen naar aanleiding van het 40-jarig bestaan. Bij het uitkomen van
de volgende Haamsjeut (in september) zal hierover nadere informatie
volgen.
Er worden steeds
meer
bomen
aangeplant in het
kader van allerlei
initiatieven, maar er
worden ook nog
steeds veel bomen
gekapt. Is dat altijd
wel nodig, vraag je
je wel eens af. Om
er voor te zorgen dat
de nieuw geplante,
maar zeker ook de al aanwezige bomen, langjarig behouden blijven, is
een
Limburgs
Boombeschermersgilde
opgezet:
(www.nmflimburg.nl/nieuws/nmf-limburg-zet-gilde-vanboombeschermers-op). Het gilde is een netwerk van betrokken mensen,
die zich op vrijwillige basis inzetten voor het behoud van bestaande bomen
én nieuw geplante bomen. Het is de bedoeling dat er per gemeente
minimaal één boombeschermer actief is.

Wie van onze leden wil dit oppakken in de Gemeente Meerssen?
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Veranderend landschap in Waterval:
Grote muur en wijnterras in Waterval
Fred Erkenbosch (Tekst en afbeeldingen)
Enkele jaren van onderhoud, de kap van enkele bomen (vooral Robinia,
pseudoacacia) en andere stuiken heeft het de werkgroep Vliekerbos
gekost om een klein gedeelte van het voormalige wijnterras bij het
geologisch monument in Waterval in oude staat te herstellen. Het
wijnterras is weer duidelijk zichtbaar maar ook de bijzondere begroeiing
van de bodem. Grote plakkaten van de overblijvende voorjaarsbloeier
Grote muur (Stellaria holostea), uit de Anjerfamile, zijn nu, voorjaar april
2021, als een groot uitbundig wit tapijt te zien. De plant, die ooit
Grootbloem
muur
werd
genoemd,
heeft
een
tweeslachtige bloeiwijze met
witte, 1,5-3 cm grote bloemen;
deze hebben drie stempels
(hoornbloemen vijf) en tien
meeldraden. Grote muur houdt
van
zonnige
tot
licht
beschaduwde plekken, droog tot
vochtige grond. Toch een mooi
resultaat, alleen jammer dat we
weer moeten wachten tot het
voorjaar van 2022, dan is dit
prachtig wit tapijt weer te zien.
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Uitbundige bloei van Grote muur bij het wijnterras in Waterval, 22 april 2021 (boven) en
Het wijnterras gerestaureerd door de werkgroep in december 2016 (beneden)
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Het Balkon
Paul Notten
Inleiding
Het balkon, als ik daar zo maar spontaan een omschrijving van mag
geven, is een bouwkundige constructie om vanaf te kijken of bekeken te
worden. Vele van de in het geheugen opgeslagen beelden duiken in
allerlei variaties in mijn herinnering op. Voor ons, inwoners van Nederland,
is op Prinsjesdag het verschijnen van de koninklijke familie op het balkon
van het paleis in Den Haag natuurlijk de meest aansprekende
balkonscene. Ook de paus weet de magische en inspirerende kracht van
het balkon te waarderen en te benutten als hij met Pasen in Rome vanaf
het balkon ten overstaan van duizenden gelovigen uit de hele wereld de
pauselijke zegen Urbi et Orbi uitspreekt. Maar ook het overdrachtelijk
gebruik van het begrip scoort goed zoals het balkon van Europa.
Het balcon als voederplek
Ons balkon in Moorveld aan het Bospad is minder hoogdravend. Het is
geconstrueerd over de hele achterzijde van ons huis. Een mooie plek voor
de mens om er tijdens de ochtendzon te vertoeven of de hele tuin plus
omgeving te scannen. Maar ook de plek waar in de wintermaanden de
vogels gevoerd worden. Ieder jaar opnieuw. Ofschoon we wel eens
getwijfeld hebben over de noodzaak toen jaren geleden het nut van
wintervoedering betwist werd. In het vogelleven zou het instinct om
voedsel uit de natuur te vergaren verstoord worden! Maar als zo vaak
wordt ook deze opvatting weer herroepen. Het idee van gunstige effecten
door wintervoedering is weer volledig onderschreven door mensen én
vogels. Want anno februari 2021 na een stevige vorstperiode van meer
dan een week zat ik enkele dagen later bij goed weer verbaasd naar de
voederplek te kijken waar geruime tijd geen vogel te bekennen was.
Hoe is ons vogelbalkon ingericht? Op een van de steunpilaren is het
vogeldagverblijf geplaatst. Het is dé centrale plek waar ’s winters de
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verschillende voedselvarianten aangeboden worden. Een heel scala van
de hier verblijvende wintergasten duikt erop af. Alle mezensoorten (met af
en toe wat in groepsverband rondtrekkende staartmezen), boomklever,
bonte specht, heggenmus, vink en andere wat minder frequente gasten.
De roodborst wil de centrale voederplek ook wel aandoen maar heeft
duidelijk een voorkeur voor een solitair scharrelpartijtje op het balkon.

Evenals het boomkruipertje dat niets moet hebben van die vogeldrukte;
alléén op het balkon zonder al dat gespuis om zich heen. De mussen,
sedert kort vaste bezoekers aan het Bospad, willen rond de noen ook wel
even komen scharrelen maar zij hebben een duidelijke voorkeur voor de
aan de muur boven het balkon opgehangen pot met pindakaas, gemengd

met meelwormen. Ik hoop dat deze krachtige voedselrijke maaltijd zorgt
voor een sterk mussenbestand. Tegen een andere muur van ons huis
hangt een van de vele vogelkastjes, uitgevoerd als mussenhotel met een
drietal afzonderlijke wooneenheden. Gemakkelijker kunnen we het niet
maken!
9

Tot slot
Boven het balkon hangt ook een nestkast die steevast ieder jaar bewoond
wordt door koolmezen. Behalve voor bewoning doet het nestkastje ook
dienst als braakballenlocatie. Voor uilen duidelijk een herkenbare en
functioneel erg geschikte zitplek om een braakbal naar buiten te werken
en die over de dakrand van de nestkast naar beneden te kieperen.
Jarenlang als zodanig gebruikt door een koppel ransuilen. Daarna is het
er lange tijd stil geweest tot de huidige winter. Midden in de nacht tijdens
een kortstondig toiletbezoek hoorde ik een langgerekte beverige hoe-hoehoe-hoe-roep in de stilte van de nacht. Een bosuil. De nieuwe leverancier
van braakballen. Voor mij mag hij blijven.
paulmanotten@gmail.com
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Biodiversiteit Meerssen en vleermuis
Wim Derks
Introductie
In de afgelopen honderd jaar is de variatie aan planten en dieren (de
biodiversiteit) sterk achteruitgegaan onder invloed van activiteiten van de
mens. Als gevolg van de opkomst van de milieubeweging in de jaren
zeventig van de vorige eeuw ontstond bewustwording over die
achteruitgang. Geleidelijk is die bewustwording omgezet in beleid,
aanvankelijk om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan, maar
ook steeds meer om de biodiversiteit te verbeteren.
Projecten in de Gemeente Meerssen
Voor grote projecten, die in dit verband in de gemeente Meerssen zijn
gerealiseerd, kan gewezen worden op het Beneden Geuldal, waar
landbouwgrond is omgezet in natuur, het ecoduct over de A2 ter
verbinding van Geuldal en Maasdal en het Grensmaasproject, waar met
geld van de grindwinning landbouwgrond is omgezet in grootschalige
natuur.
Kleinere
maar
zeer
waardevolle
projecten
onder
verantwoordelijkheid van de Gemeente Meerssen zijn onder andere het
ecologisch bermbeheer en het niet meer gebruiken van chemische
middelen bij het onderhoud van bestrating en groenbeheer. Bij deze
projecten zijn IVN Natuureducatie en Milieudefensie betrokken.
Zonder volledig te zijn
kan verder gewezen
worden op het gebied
Tussen
de
Bruggen,
Proost de Beaufortstraat,
waar gemeentelijk gazon
is omgezet in natuur,
natuurgebied Biesenberg,
waar landbouwgrond is
omgezet in natuur voor
Biesenberg
de ecologische verbinding in het verlengde van het ecoduct, realisering van ecologische stroken
in het kader van de Herinrichting Centraal Plateau, medewerking aan het
plaatsen van insectenhotels en vlindertuin enzovoort.
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Meer natuur met meer biodiversiteit is niet alleen goed voor de planten
en dieren maar ook voor de mens. Natuur in de woonomgeving en natuur
om in te wandelen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van de mens. Dit blijkt uit steeds meer wetenschappelijke onderzoeken.
In het kader van het tegengaan van de achteruitgang van dieren en
planten zijn een aantal soorten wettelijk beschermd. Dat is goed voor die
soorten, maar meestal profiteren ook veel andere soorten daarvan. Zo zijn
bij de hamsterreservaten geweldige natuurgebieden ontstaan. De
wettelijke bescherming van soorten is ook goed voor de bewustwording
van de negatieve invloed die het menselijk handelen kan hebben op de
natuur.
Vleermuis
Hiermee komen we ook op het onderwerp vleermuizen in de restanten
van de voormalige MAVO aan de Proost de Beaufortstraat in Meerssen.
Het gebouw kon niet zondermeer helemaal gesloopt worden omdat bleek
dat er vleermuizen verbleven. Vleermuizen zijn immers sinds 1973
wettelijk beschermde dieren omdat de aantallen sterk achteruit gingen.
Vleermuizen zijn de enige
vliegende
zoogdieren.
Vogels vliegen met vleugels
(veren aan de ‘voorpoten’).
Vleermuizen vliegen met
een vlies tussen de voor- en
achterpoten en staart. Ze
nemen de omgeving niet
waar met ogen zoals de
meeste andere dieren, maar
Vleermuis
met echolocatie. Ze maken
een zeer hoog geluid, dat wij niet kunnen horen. Door de weerkaatsing
(echo) van dat geluid op objecten krijgen ze met hun oren de benodigde
informatie over wat er zich in hun omgeving bevindt. In Nederland
komen 17 soorten vleermuizen voor.
Vleermuizen leven van insecten die ze al vliegend vangen. Een
dwergvleermuis kan per uur wel 600 muggen verorberen. ’s Winters
vliegen er geen insecten en dan gaan de vleermuizen in winterslaap. Er
moet ’s zomers niet alleen voldoende voedsel zijn maar ze hebben ook
voldoende verblijfplaatsen nodig in de zomer en in de winter. Die
verblijfplaatsen kunnen, mede afhankelijk van de soort, bestaan uit holle
12

bomen, gebouwen (spouwmuren, kerkzolders, bunkers en ijskelders) en
grotten (met name als winterverblijf).
Vleermuizen hebben nauwelijks natuurlijke vijanden, soms een uil of een
kat die een vleermuis vangt. De mens vormt de grootste bedreiging voor
vleermuizen. Het aantal insecten vermindert door het gebruik van gif. Het
voedsel van de vleermuizen wordt dus vergiftigd, vleermuizen eten de
vergiftigde insecten en het vergif stapelt zich op in hun lijf. Daardoor
sterven ze en/of krijgen verminkte jongen.
Ook verschraling van het landschap als gevolg van de intensivering van
de landbouw is nadelig voor vleermuizen. Daardoor zijn er minder
insecten en minder lijnvormige elementen die ze nodig hebben om zich te
oriënteren. Door onderhoud van bossen zijn er minder oude bomen met
holtes. Gebouwen worden steeds minder toegankelijk en minder
bruikbaar bijvoorbeeld door spouwmuurisolatie.
Beschermende maatregelen zijn dus noodzakelijk. Vleermuizen zijn
nuttige dieren zoals al eerder gesteld, omdat ze insecten vangen zoals
muggen. Ze dragen bij aan de bestrijding van o.a. de processierups. De
rupsen worden vlinders en de vrouwtjes daarvan vliegen ’s nachts.
Vleermuizen vangen deze vlinders.
Vleermuizen zijn voor de mens nuttig, maar zijn gewoon ook een
essentieel onderdeel van het natuurlijk ecologisch systeem.
Aandacht voor natuur
Bij de sloop van de voormalige MAVO werd de Gemeente Meerssen door
de wettelijke bescherming van de vleermuis eraan herinnerd, dat altijd
rekening moet worden gehouden met de gevolgen van ons handelen voor
de natuur. Het terrein van de voormalige MAVO ligt bij de Geul en ligt
daarmee in een ecologisch belangrijk gebied. Met een beetje creativiteit
kan bij elke toekomstige bestemming de ecologische waarde en daarmee
de biodiversiteit versterkt worden. Biodiversiteit is immers niet alleen iets
voor natuurgebieden en het platteland maar is van belang voor elke
invulling van de ruimte, dus zeker ook in de bebouwde kom.
Dit artikel is door Wim Derks geschreven namens de volgende
organisaties:
IVN Natuureducatie Meerssen/Ulestraten en Milieudefensie Meerssen
Het artikel werd geschreven op verzoek van Kenny Hanssen van de
gemeente Meerssen (kenny.hanssen@meerssen.nl).
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Op de Koffie
Jan van Dingenen
Inleiding
Mijn dag begint met een of meer koppen koffie, net als bij veel
Nederlanders: onze startdosis cafeïne. En waarschijnlijk gebeurt dit bij
heel veel mensen op deze aarde, ofschoon er natuurlijk hele grote
groepen zijn die hun dag anders beginnen. In mijn omgeving is koffie (nog)
favoriet, maar de jongere generatie kijkt ook naar alternatieven. Dat hoort
bij een jongere generatie. Koffie drinken in Nederland en omgeving is nog
niet zo heel oud. Veel jonger dan bier drinken en wijn drinken, maar
misschien vergelijkbaar met thee drinken. Maar eerst de koffieplant:
Coffea arabica.
De koffieplant
De koffieplant (Coffea spec.) zit in de familie van de Sterbladigen
(Rubiaceae). De koffieplant is een forse struik, terwijl onze inheemse
verwanten een stuk bescheidener zijn: Lievevrouwebedstro (Galium
odoratum) en kleefkruid (Galium aparine). De Sterbladigen vormen een
van de grootste plantenfamilies met meer dan 10.000 soorten in ruim 600
geslachten. Kortom ruimte voor veel variatie.
Binnen de koffieplanten zijn
er ruim 120 soorten en
zover ik kan zien allemaal
oorspronkelijk uit Afrika. Ze
kunnen uitgroeien tot forse
struiken van enkele meters
hoog en ze bloeien met
takken vol witte, geurende
bloemen in een vijftallige
stervorm. Best mooi op de
foto. Daarna vormen ze

Bloeiende koffieplant – Coffea canephora
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rode bessen die zoet smaken en in
die bessen zitten meestal twee
zaden: de koffiebonen. De eerste
verrassing: veel soorten koffieplanten vormen geen cafeïne! Men
neemt aan dat de oermoeder van
de koffieplanten ook geen cafeïne
vormde
en
dat
sommige
Rode bessen van de koffieplant
afstammelingen dat zijn gaan doen
onder druk van een belager. We weten overigens niet wie die belager is
of was. Onze belangrijkste koffie leverancier is Coffea arabica die de
Arabica koffie levert. Deze plant komt oorspronkelijk uit Ethiopië en
omgeving en die leverde ook de eerste koffie.
De verspreiding van koffie
Over de ‘ontdekking’ van de koffie bestaan allerlei legendes waarin lokale
helden een rol spelen. Veel wijzer word je daar niet van, maar de conclusie
is dat ergens rond het jaar duizend waarschijnlijk iemand in Ethiopië het
eerste kopje koffie heeft
De haven van Mocca in Jemen: de eerste grote
gedronken. Blijkbaar is dat exporteur van koffie. door Jacob Peeters rond
goed bevallen, maar verder 1700
weten we eigenlijk niets
van deze ontdekking. Rond
1450 komen er meldingen
uit
Jemen
dat
daar
koffieplanten groeien en
koffie wordt gedronken.
Jemen
ligt
tegenover
Ethiopië en Eritrea aan de
andere kant van de Rode
Zee en daar ligt ook de
havenstad Mokka en daar stonden toen dus koffieplanten.
Mekka ligt in Saoedi-Arabië, niet extreem ver van Jemen, en de jaarlijkse
tocht van Islamitische pelgrims naar Mekka heeft waarschijnlijk een erg
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belangrijke rol gespeeld in het verspreiden van de koffie. Er waren wel
regelmatig verboden op de koffie of ‘Arabische wijn’ door wereldlijke en
geestelijke Islamitische leiders, maar dat hielp niet. Spoedig ontstonden
er koffiehuizen en rond 1550 waren er koffiehuizen in Istanboel. Daar
konden Europeanen kennis maken met koffie en in 1663 waren er al een
aantal koffiehuizen in Engeland!
In de havenstad Mokka was het toen ook druk. Hollanders, Engelsen,
Fransen, Turken, Joden en Somaliërs hadden daar hun eigen wijk voor de
handel die voor een belangrijk deel uit koffie bestond.
Achteraf blijkt dat de Hollanders erg belangrijk zijn geweest voor de
verspreiding van koffie. In 1574 beschreef Carolus Clusius, later
plantkundige
in
Een Engels koffiehuis uit de 17e eeuw met veel bepruikte
Leiden,
een
heren. Wikipedia, gravure
plantkundig artikel
over de koffieplant.
En in 1661 was de
eerste koffieveiling
in Amsterdam. Maar
hele grote gevolgen
voor de koffiehandel
had het feit dat de
Hollanders er rond
1620 in slaagden in
Mokka een paar
planten
of
vruchtbare zaden in handen te krijgen. Deze plantjes waren de basis voor
de Nederlandse koffieteelt in India en Indonesië. Ze kwamen ook in de
botanische tuin in Amsterdam en vandaar kreeg Lodewijk XIV van
Frankrijk in 1714 een paar stekjes. De nakomelingen daarvan kwamen via
de Fransen in het Caribische gebied en in Indochina terecht en via de
Nederlanders in Suriname. En die afstammelingen zorgden er uiteindelijk
voor dat Zuid-Amerika en speciaal Brazilië tegenwoordig de grootse
producent van de wereld is.

16

De wilde koffie soorten
Waarschijnlijk is het overgrote deel van de gekweekte koffie momenteel
nog familie van de plantjes uit Amsterdam. Geen erg safe idee als er eens
een besmettelijke koffie ziekte zou uitbreken. Dus even terug naar de 120
koffie soorten die in Afrika groeien. Zoals gezegd maakt een aantal van

Koffie plantage Brazilië

die soorten geen cafeïne aan en zijn ze waarschijnlijk dus niet interessant
voor de kwekers. Er is wel gezocht naar mogelijke vervangers of naar iets
andere smaken, maar dat heeft maar één nieuwe teelt opgeleverd: Coffea
canephora die in de handel meestal Robusta wordt genoemd. Robusta
geldt als iets pittiger van smaak en met iets meer cafeïne en wordt meestal
gemengd met Arabica. Recent meldde NRC-Handelsblad dat in WestAfrika een koffieplant is gevonden die koffie levert van vergelijkbare
kwaliteit als de Coffea arabica. De plant heet Coffea stenophylla en zou
goed bestand zijn tegen hitte en droogte. De nieuwe soort is in het wild vrij
zeldzaam, maar biedt in ieder geval mogelijkheden voor kruisingen met
Arabica.
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Cafeïne
De stimulerende werking van de cafeïne in de koffie is waarschijnlijk de
reden geweest om koffie te gaan drinken. In de plant is de cafeïne vooral
bedoeld als bescherming tegen vraat neemt men aan, maar niemand
meldt welk dier de vele koffieplanten zonder cafeïne wil eten. Maar er zijn
meer planten die cafeïne maken: thee is de bekendste. In thee wordt de
cafeïne meestal theïne genoemd, maar het is dezelfde stof. Ook in cacao
zit cafeïne! Maar in koffie zit de meeste, dus als het om de kick gaat: koffie.
In theesoorten zit alleen cafeïne als er theeblaadjes gebruikt zijn en dan
meestal minder dan de helft van het gehalte in de koffie. In cacao zit het
minst: een half procent of minder. Je moet een stuk pure chocolade eten
om echt wat cafeïne binnen te krijgen.
Problemen in de koffieteelt
Je zou verwachten dat een plant met een ingebouwde insectenverjager
gemakkelijk te kweken is. Dat blijkt niet zo te zijn. In Zuid-Amerika, de
grootste producent van koffie, is een bladschimmel, een roest, misschien
wel het grootste probleem. Maar dat is niet verrassend. Op den duur heeft
zo ongeveer iedere teelt wel een lastige schimmel: die kweken we min of
meer zelf door zeer regelmatig een akker met dezelfde planten in te
zaaien. Verrassender is dat ze ook heel veel last hebben van een kevertje,
de koffieboorkever Hypothenemus hampei. Het schijnt dat dit kevertje uit
Afrika komt en dat het in staat is om de cafeïne af te breken in zijn
spijsvertering. Het kevertje is ongeveer 1,5 mm klein en legt eitjes in de
rijpende koffieboon. Biologische bestrijding met parasitaire wespen,
mieren of dergelijke schijnt nog niet veel te hebben opgeleverd.

Maar gelukkig voor mij en voor de vele koffiedrinkers lijken de problemen
voorlopig nog redelijk beheersbaar.
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Vooroordelen bij klimop in bomen
Pascalle Satijn (tekst en foto’s)
Inleiding
Lopende in het Vliekerbos zie je ze, bomen die omwikkeld zijn door klimop.
Op sommige plekken is de klimop verwijderd of is een poging tot
verwijderen gedaan. Waarom is geprobeerd de klimop te verwijderen? Is
klimop dan schadelijk voor bomen?
De feiten
Een rondje internet en vakbladen levert op
dat klimop, Hedera Helix, helemaal geen
kwaad kan. De klimop leeft al sinds de ijstijd
in Europa zonder problemen samen met
loofbomen. Het is een groenblijvende
klimplant die zich met korte hechtwortels
vastzet aan het buitenste laagje van de
schors van de boom. Het klimoppakket zit
los om de boom heen, dat zie je als er
stukken los op de grond liggen. De wortels
van de klimop staan in de grond rondom en
daar lijdt de boom niet onder, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de maretak, die wél parasiteert op de
gastheer. Ook ondervindt de boom geen last van het gewicht van de
klimop omdat de groei van boom en klimop samen opgaan en dus de
windbelasting samen kunnen doorstaan. De klimop belemmert ook de
groei van de boom niet, omdat hij nooit doorgroeit tot in de toppen waar
de meeste fotosynthese plaatsvindt. Dat de boom doodgaat door klimop
is dan ook een fabeltje. Wel zou een zieke of deels dode boom negatieve
invloed van de klimop kunnen ondervinden. Enkel in dergelijke gevallen is
het verwijderen van klimop voor te stellen.
Klimop is zelfs van grote ecologische betekenis en levert een belangrijke
bijdrage aan de biodiversiteit. Bijen en andere insecten zijn blij met de
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bloemen in de klimop, die als laatste in het jaar verschijnen. De bessen
die geproduceerd worden vallen in het voorjaar en daar zijn diverse vogels
weer blij mee. Ook als nestgelegenheid, schuilplaats en leefruimte is de
klimop in trek bij eekhoorns, muizen, vogels en talrijke insecten. De boom
zelf wordt beschermd tegen zonnebrand (beuken), schade (bij aanrijding)
en verdamping.
Daarnaast neemt de klimop veel giftige stoffen op uit de lucht (wat al in
1989 door NASA is vastgesteld) en is het gebleken dat de bladeren
bacteriën bevatten die o.a. dieseluitlaatgassen afbreken. Daarom is
toepassing in steden of langs wegen een aanrader.
Waarom wordt de klimop dan toch
verwijderd? Het is blijkbaar meer
arbeidsintensief om (vaak verplichte)
boominspecties te doen en een door
klimop begroeide boom wordt gezien
als slecht onderhouden. Echter bij
verwijderen van de klimop ontstaat
vaak schade aan de boom zelf of
wordt alleen de wortel van de
klimplant
doorgezaagd
waarbij
stukken klimop pas veel later naar
beneden vallen. Jammer dat deze
opvatting nog steeds de voorkeur
heeft, aangezien het prachtige
microbiotoop rondom de boom dan
gewoonweg vernietigd wordt.

Maakt onbekend dan onbemind?

Bronnen:
-boomstichting.nl
-boomzorg.nl
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Leidt toevoeging
methaanuitstoot?

van

rood

zeewier

tot

minder

Pascalle Satijn
In een Amerikaans artikel op internet werd gesproken over het feit dat
koeien, door boeren en scheten laten, wereldwijd evenveel vervuiling
veroorzaken als 850 kolencentrales die jaarrond branden: over opwarming
van de aarde gesproken! Een team van wetenschappers heeft ontdekt dat
het kruiden van veevoer de methaanuitstoot van vee kan verminderen. Er
zijn diverse kruiden geprobeerd zoals klaver, knoflook, pepermunt en
eucalyptus die geweldige testresultaten lieten zien in het laboratorium,
maar in de praktijk geen effect lieten zien. Echter het toevoegen van rood
zeewier (Asparagopsis taxiformis) heeft meer effect. Gestart in 2005 in het
laboratorium en daarna in de praktijk toegepast, worden de resultaten
steeds beter.
De meest recente studie, gepubliceerd in PL0S One op 17 maart 2021
(journals.plosone.org), laat zien dat er bij 21 vleeskoeien, die dagelijks een
kopje zeewier door hun voer kregen, sprake is van 82% minder
methaanuitstoot bij het boeren en laten van scheten. Omdat het
onderzoek werd gefinancierd door een zeewier-producent kwam er veel
kritiek op de studie en de resultaten. Het onderzoek kreeg echter een
vervolg met melkkoeien en werd uitgevoerd door onafhankelijke
wetenschappers. Deze studie liet een vermindering van 60% uitstoot bij
melkkoeien zien. Het verschil in uitstoot tussen de vlees- en melkkoeien
wordt veroorzaakt door het soort voer. Vleeskoeien krijgen voornamelijk
voer bestaande uit mais, melkkoeien eten vooral gras. Niet alleen de
uitstoot werd gemeten ook de smaak van het vlees en de melk werd getest
en die bleef hetzelfde.
Ondanks een verschil van 20% in uitstoot is de totale vermindering
gigantisch. Het is cruciaal om op vee gebaseerde methaanuitstoot te
verminderen, maar de vraag is of boeren zeewier gaan toevoegen aan het
voer.
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In Amerika zijn nog 2 hobbels te nemen. Zo is het toevoegen van
additieven aan het voer niet toegestaan omdat dit als medicijn wordt
gezien. Wetenschappers dienen proefresultaten te overleggen aan de
Food and Drug Administration alvorens dit wordt erkend. Daarnaast wordt
nog onderzoek gedaan door producenten van rood zeewier om dit zo

Aquarel: Nathalia van Eijsden

efficiënt mogelijk voor de boeren te doen. Maar ook om zo duurzaam
mogelijk te produceren door dit lokaal te doen en lange transporten te
voorkomen. Op Hawaii worden inmiddels technieken in aquacultuur voor
dit doel ontwikkeld, maar er zullen ook productiefaciliteiten op het
vasteland nodig zijn.

Er zijn in ieder geval gunstige vooruitzichten om de ecologische voetafdruk
van vee aanzienlijk te verminderen.
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Uit de Oude Doos
André Ament, namens de redactie
Onlangs werd de redactie door Bert Merk gewezen op een mooi artikel
van de hand van Jos Smeets over vogelgeluiden. Het betreffende artikel
is gepubliceerd in de Winter-Haamsjeut van 2004. Geen van de huidige
redactieleden maakte deel uit van de toenmalige redactie. Bij herlezing
van het artikel viel ons de heel persoonlijk manier van schrijven op van
Jos. Als je het artikel (her)leest dan valt ook zijn bijzondere deskundigheid
op. Vogels vormden zijn specialiteit; een specialiteit die geresulteerd heeft
in talloze lezenswaardige artikelen in D’n Haamsjeut, maar ook in de
Natuurgids. In dit artikel combineert hij deze interesse in de natuur met
zijn beroep als muziekdocent en dat maakt het artikel zo bijzonder. Wij
willen dit artikel nog eens onder jullie aandacht brengen door het opnieuw
te publiceren.
In feite heeft het artikel wat de inhoud betreft nog niets aan waarde
ingeboet. Alleen de suggestie om je met behulp van CD’s de
vogelgeluiden eigen te maken, is op zijn minst een beetje gedateerd te
noemen. CD’s zijn misschien voor de echte kenner en vogelliefhebber nog
steeds een goed middel om je gehoor te oefenen en de link te kunnen
leggen tussen de naam van de vogel en zijn geluid. Maar voor de
natuurliefhebber, die al wandelend in de natuur, een opvallend vogelgeluid
hoort en dan graag de naam van de vogel zou willen weten, zijn CD’s
absoluut niet het geëigende middel. Zelfs als je een CD speler met de
betreffende CD bij je zou hebben, kun je nog steeds die link niet leggen.
Tegenwoordig hebben we allemaal gelukkig een mobieltje bij ons en
daarmee kan dat gelukkig wel.
Er zijn verschillende apps beschikbaar en welke de beste is, zou ik niet
kunnen zeggen. Misschien is dat ook wel heel persoonlijk. Ik heb er een
aantal bekeken en toen eens gekozen voor de app ‘BirdNET’. Aangezien
ik in de eerste week van juni, de periode waarin ik dit schrijf, op een
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camping in Zeeland doorbracht, had ik alle tijd om die app eens uit te
proberen. De app herkent in principe de geluiden van zo’n 1000 vogels uit
Europa en Noord-Amerika, dus dat lijkt voorlopig wel voldoende!
De installatie van deze gratis app via
de google-store, verliep soepel.
Wanneer je de app opent kunt je
meteen een geluidsopname maken
en daarvan zie je op je scherm een
grafiek in de tijd. Daar kun je heel
gemakkelijk een selectie uit maken.
Stel je hebt een geluidsopname van
10 sec. gemaakt, waarvan alleen op
het eind (negende seconde) het
vogelgeluid staat, dan kun je dat
aangeven met een vingerbeweging
over de geluidsgrafiek. Daarmee
wordt het zoekproces eenvoudiger
en adequater. Dan druk je op de toets
‘Analyseer’ en je krijgt na een paar
seconde de oplossing in de vorm van
de Nederlandse én Latijnse naam
van de betreffende vogel.

Screenshot van app BirdNET:
Van de geluidsopname van
ongeveer 15 seconden is het
fragment geselecteerd tussen de
9de en 13de seconde

In de praktijk zou dat moeten werken,
maar het is toch even oefenen.
Wanneer er te veel bijgeluiden zijn,
dan kan het programma niet voldoende onderscheid maken in de brei van
geluiden en komt er geen naam uit, hetgeen bij het proefdraaien
herhaaldelijk gebeurde. (Op de camping kwam hij vaak met de naam
Mens aanzetten, hetgeen ook nog kon kloppen!). Maar na wat oefenen
kon ik snel betere selecties van geluid presenteren en kwamen de goede
namen eruit. De eerste naam was de tuinfluiter, die zich op de camping
de hele dag liet horen en ook de merel werd al snel gedetecteerd. Ik had
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op een bepaald moment een geluidsfragment, waarin ik de tuinfluiter
samen met de tjif tjaf hoorde en beide namen kwamen er ook uit via de
app. Dus mijn tip is eerst maar eens oefenen op de bekende vogelsoorten
om te kijken of de app ze ook herkent.
Bij de uitkomst van de naam wordt ook nog een graad van
waarschijnlijkheid gepresenteerd. Bij de merel en de tjif tjaf bijvoorbeeld
‘heel waarschijnlijk’, maar soms was de app ‘onzeker’ over zijn eigen
resultaat, bijvoorbeeld over de gekraagde roodstaart. Natuurlijk is het slim
om de uitkomsten, zeker bij onbekende vogels, te checken en dat kan ook
heel gemakkelijk bijvoorbeeld via Google of YouTube. Het intypen van
woorden als ‘geluid’ en ‘huismus’ geeft je allerlei resultaten om na te gaan
of het betreffende geluid daadwerkelijk van de huismus is. En ook hier
biedt dezelfde telefoon dus de uitkomst!
De voorlopige conclusie is dat de app prima werkt als je het betreffende
vogelgeluid geïsoleerd kunt opnemen of later kunt selecteren uit de
grafiek. Alleen dan weet de app het geluid te herkennen. Als er te veel
geluiden door elkaar klinken dan wordt het moeilijker en krijg je
onbevredigende antwoorden.
Dit als voorbeeld van wat er met moderne middelen mogelijk is. Die
middelen bestonden natuurlijk nog niet in de tijd dat Jos het artikel schreef,
dat we op de volgende pagina’s nog eens afdrukken.
Veel leesplezier.
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Natuurgeluiden; daar knap je van op
Jos Smeets (†)
Inleiding
Stilte is er bij de gratie van geluid. Er is licht omdat er ook
donker is. Wit is er omdat er ook zwart bestaat. Tegenover
verkeersgeluiden, disco- en machinegeluiden bestaat stilte, ook
al is die stilte niet voor 100% stilte, maar gaat het om
natuurgeluiden, zoals het ruisen van de wind in de bladeren, het
stromen van een beekje, de zang van vogels. Neem bijvoorbeeld
een vroege lenteochtend, wanneer de vogels pas ontwaakt zijn:
een kakafonie van geluiden en toch niet storend. Soms vinden
mensen stilte akelig en neemt men een cd-speler of een mp3-tje
mee de natuur in. Sommige mensen beginnen de dag met het
aanzetten van de radio en laten die de hele dag aan staan,
gewoonweg omdat men niet tegen de stilte kan. Stilte wordt vaak
gecombineerd met de dood, met passiviteit, met teruggeworpen
zijn op jezelf, met concentratie. Studies en onderzoeken geven
aan dat de mens stilteperioden nodig heeft, zeker naarmate men
ouder wordt, blijkt die behoefte groter te worden. Maar ook voor
kinderen zou het niet gek zijn regelmatig tot rust te komen.
Vooral in onze hectische maatschappij waar we ruim kunnen
beschikken over techniek, audioapparatuur, computerspelletjes,
etc. We kunnen er gebruik van maken zonder gebonden te zijn aan
tijd en plaats, dus we nemen geluidsdragers zelfs mee de natuur
in. Ik zelf zal, als ik buiten ben, nooit naar muziek luisteren,
ook niet via een koptelefoon. Dat kan ik gewoon niet hebben.
Voor mij past dat niet bij elkaar. Bovendien, als je op zo'n
zwoele zomeravond buiten zit, krijg je van alles mee: het
ritselen van een muis of een egel in de dorre blaadjes, een
bosuil die vanuit de verte roept, 'n kikker die in de vijver
plonst, ja, zelfs spelende kinderen zijn dan voor mij een bron
van natuurlijke geluiden. Geen totale stilte, maar geluiden, die
zeker niet storend zijn. Lawaai, verkeersgeluiden, snelle en
harde muziek kunnen mensen opjagen. Op jeugdige leeftijd
misschien veel minder maar wel op gevorderde leeftijd. Lawaai
kan een ware terreur zijn. Daarentegen kunnen de stilte en de
natuurgeluiden de mens tot rust brengen.
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Natuurgeluiden
Zoals ik reeds zei: helemaal stil
is het in de natuur nooit. En toch
hebben die geluiden een heel
andere werking op de mens. Ik heb
eens met een klas studenten een
gesprek gevoerd, toen we langs de
A2 in Maastricht liepen. Ondanks
het
verkeerslawaai,
werd
dat
gesprek toch voortgezet. Zonder
dat ze het wisten heb ik de
verkeersgeluiden opgenomen op een
cassetterecorder. Een week later
bevonden we ons op de Bemelerberg;
we kwamen weer in gesprek. Op een
zeker moment refereerde ik aan het
gesprek langs de A2 en speelde ik
de opnames af, die ik gemaakt had.
Toen pas hoorden ze de mate waarin
het verkeerslawaai een storend
karakter had, met name in de
rustige
omgeving
van
de
Bemelerberg. Bij de A2 hadden ze
dat gegeven gewoon geaccepteerd.
Nu, in de natuur, werd het storend
effect pas duidelijk. Gelukkig
kunnen we ons afsluiten voor
lawaai; anders zouden we er gek van
worden. Want onbewust heeft dat
lawaai toch invloed op de mens. Mensen kunnen ziek worden van
lawaai.
Dat
zal
met
natuurgeluiden
zelden
gebeuren.
Natuurgeluiden kunnen pas storend worden als de geluiden hard
klinken, wanneer ze vaak herhaald worden of wanneer ze overmatig
de aandacht trekken. Denk maar eens aan de koekoek, die een hele
zonnige dag zijn roep kan laten horen of de roekenkolonie bij
Vliek. Dan kun je er best wel eens genoeg van krijgen. Wanneer
we 's morgens een vogelexcursie hebben, bijvoorbeeld in De Doort
te Dieteren, dan horen we een rijk concert aan geluiden. Zonder
ander lawaai, het is immers op een zondagmorgen. Een uurtje
later, wanneer het leven op gang komt, horen we steeds meer
andere geluiden, met name verkeerslawaai van de naastgelegen
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autoweg. Niet zo hard vanwege de afstand, maar toch duidelijk
hoorbaar. Waar vinden we overdag nog een gebied, waar het echt
stil is, uitgezonderd natuur-geluiden? Die gebieden worden
steeds zeldzamer.
Vogelgeluiden
Vogelaars herkennen veel vogels via het gehoor. Ze identificeren
de vogels aan de hand van de zang: een lokroep, een alarmroep,
het tikken op een tak of hazelnootje. Het gehoor helpt mee de
vogels te signaleren en te
determineren.
Ikzelf
hoor
veel vogels eerder dan dat ik
ze zie. Wanneer ik in de tuin
werk, kijk ik niet in de lucht
maar ben ik bezig met de
aarde, de planten, het gras.
Opeens laat zich een vogel
horen; dan pas kijk ik op. Via
de natuurgeluiden kunnen we
ook
genieten
van
een
ochtendconcert.
Net
zoals
bepaalde
soorten
muziek
rustgevend zijn, zo is dat ook
het geval met natuurgeluiden.
En voor de vogels zijn hun
geluiden een levensnoodzaak.
Ze maken geluiden om het
territorium af te bakenen en
daarmee
het
voedselaanbod
veilig te stellen. Ze maken geluiden om een partner te lokken.
Merels en zanglijsters kunnen, al luisterend met een schuin
kopje, insecten of regenwormen signaleren, ook al zitten ze onder
de grond.
Vogels, die verscholen in het riet zitten, zingen dan ook
voortdurend, om maar steeds opnieuw te zeggen: ‘Blijf hier weg;
dit is mijn gebied’. De kwartelkoning, de spriet en de
nachtzwaluw doen hetzelfde: de hele nacht door laten ze zich
horen. En wat te denken van de onheilspellende, bibberachtige
roep van de bosuil? We horen die regelmatig ter hoogte van Vliek.
Het is de roep die regelmatig in angstaanjagende filmscènes
28

gebruikt wordt om een spookachtig effect op te roepen. Voor
diegene, die wil leren om al die geluiden te herkennen: er zijn
bij de Vogelbescherming Nederland een vijftal CD's verkrijgbaar
met de vogelgeluiden van alle voorkomende vogelsoorten in
Nederland. Over de trucjes om die geluiden te leren herkennen,
heb ik al eens eerder een artikeltje geschreven. Het is niet zo
moeilijk; het is meer een kwestie van herhalen. Als we in staat
zijn veel mensen qua stem van elkaar te onderscheiden, dan moet
het ook mogelijk zijn om vogels qua melodie van elkaar te kunnen
onderscheiden.
Tot slot
Natuurgeluiden, daar knap je van op. Natuurgeluiden kunnen de
mens tot rust brengen. Daarom zoeken mensen de natuur op. Zo
komen ze tot zichzelf en hollen mensen zichzelf niet voorbij.
Blijf natuurlijk de heikele vraag: zijn er genoeg stille
natuurgebieden? En zijn ze groot genoeg zodat het lawaai van de
maatschappij er niet in doordringt? Laten we blij zijn, dat er
een trend is om gebieden aan te kopen, om akkers braak te laten
liggen, om wildsingels aan te leggen. Misschien niet genoeg om
grotere stiltegebieden te krijgen. Het gedeelte van Nederland,
waar het echt stil is, zal nog steeds afnemen. Laten we zuinig
zijn op elk gebiedje dat erbij komt.

Gepubliceerd in D’n Haamsjeut, no 4, Winter (2014)
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Landschap rond Waterval (Deel 22) Slotartikel
Wim Derks en André Ament
Inleiding
Met deze aflevering besluiten we de reeks artikelen over Waterval. In juni
2014 stond in D’n Haamsjeut het eerste deel van onze serie over het zeer
mooie landschap rond Waterval. Na 21 delen zijn de meeste aspecten wel
aan de orde geweest en wordt het tijd om af te ronden. Deze afronding
begint met een samenvatting van een aantal hoofdlijnen uit de
artikelenreeks over het landschap rond Waterval.
Bodem
Als gevolg van bewegingen van de aardkorst komt de bodem in Waterval
naar boven. Daardoor heeft afstromend water dalen uitgesleten in het
plateau. In de hellingen aan de randen van het plateau komen daardoor
oude bodemlagen aan de oppervlakte. Dat geldt niet voor de mergel
(kalksteen), want die zit in Waterval tientallen meters onder de
oppervlakte. Mergel komt ten zuiden van Waterval wel aan de oppervlakte,
omdat daar de bodem meer omhoog is gekomen. In de hellingen in
Waterval is wel zand te zien, dat enkele tientallen miljoenen jaren geleden
in een zee is afgezet. Omdat dit zand voor de mens bruikbaar was, zijn
groeves in de helling gemaakt, waar het zand gewonnen werd. Die
groeves zijn nog duidelijk zichtbaar. Boven dat zand zit een laag van grind
en grof zand afkomstig uit de tijd dat de Maas hier stroomde. De
oppervlakte van de bodem is bedekt met een laag vruchtbare löss, die
door de wind is aangevoerd in de laatste ijstijden.
Water
Zoals aangegeven zijn de vormen in het landschap met de dalen, waar al
dan niet een beekje stroomt, ontstaan door eroderend water. In het
genoemde zandpakket dat tijdens een zee is neergelegd zitten kleilagen,
die het van boven intrekkende regenwater moeilijk doorlaten. Waar die
kleilagen in de helling aan de oppervlakte komen ontstaan bronnen. In
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Waterval ligt het brongebied van de Watervalderbeek, die door een dal
naar Meerssen naar de Geul gaat. De lieflijke dalen in Waterval voeren
echter na hoosbuien ook massale hoeveelheden water af naar Meerssen
met alle gevolgen van dien. De naam Waterval komt waarschijnlijk van
Watervallei, het gebied dat water van een behoorlijk deel van het plateau
van Schimmert (Centraal Plateau) afvoert.
Invloed van de mens
De laatste ijstijd eindigde zo’n 12 duizend jaar geleden. Toen werd het
warmer en raakte de bodem bedekt met planten en bomen. De mens trok
rond als jager en verzamelaar en liet ook rond Waterval bewerkte stenen
achter. Toen de landbouw zijn intrede deed werden bossen gerooid en
kreeg de mens een dominante invloed op het uiterlijk van het landschap.
De oudste, nu nog zichtbare sporen van de invloed van de mens, zijn
wegen en wijnterrassen die mogelijk teruggaan tot de Romeinse tijd.
Langs de Trichterstraat/weg op de Wijngaardsberg liggen de restanten
van een Romeinse boerderij. In het bos op de zuidhelling van de
Wijngaardsberg liggen de restanten van wijnterrassen, die vanuit
Meerssen bereikbaar waren via de Watervalweg, de holle weg. Alleen al
de naam Trichterstraat, overgaand in Trichtervoetpad in het bos, duidt op
een zeer oude verbindingsweg naar Maastricht.
Boeren
De mensen die zich in Waterval vestigden leefden overwegend van de
landbouw, als boer of als landarbeider. Er waren grote boerderijen en zeer
kleine boeren. De kleine boertjes hadden ook inkomsten nodig als
dagloner bij de grote boeren. De zoon was niet altijd even succesvol als
de vader. Op de Wijngaardsberg zijn twee grote boerderijen, waarvan er
nog maar een als zodanig in gebruik is. Beneden in Waterval is alleen de
boerderij in de bocht (Willems, Waterval 11) nog actief. Als Willems (nu 88
jaar oud) ermee stopt, is er geen boer meer in het dal. De akkers rond
Waterval zullen nog wel gewoon in agrarisch gebruik blijven. De opkomst
van natuur-inclusieve landbouw, akkerranden en biologische landbouw
zullen het landschap mogelijk aantrekkelijker maken voor natuur en
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recreant. De kleine weilanden en de weilanden op de steile helling worden
waarschijnlijk minder intensief gebruikt, waardoor de ecologische waarde
toeneemt. Door minder of geen mest te gebruiken zou de bloemenrijkdom
kunnen toenemen.
Inwoners
In Waterval is ruim voor het jaar 1500 de permanente bewoning
begonnen. Vele eeuwen, tot 1800, heeft het aantal woningen
waarschijnlijk rond de 10 gelegen. Het aantal woningen in Waterval
(inclusief Wijngaardsberg) is in de laatste twee eeuwen 20 à 25 en is nooit
(veel) meer geweest dan nu. Het aantal inwoners was in de afgelopen
twee eeuwen tijdelijk veel meer dan nu, omdat er veel meer personen per
woning waren: meer kinderen per gezin en eventueel inwonende opa en
oma. De top van het aantal inwoners lag waarschijnlijk boven de 100. Dat
aantal ligt nu al ruim 10 jaar rond de 45. Het aandeel Watervalders, die
hier geboren en getogen zijn, is gedaald tot minder dan een kwart.
Veranderingen in het landschap: nu en straks
Met de intensivering van de landbouw is de kwaliteit van het landschap
verslechterd voor de natuur en voor de recreant. In het begin van deze
eeuw was er een Herinrichting Centraal, voorheen Ruilverkaveling
geheten, waarbij niet alleen het belang van de boeren werd gediend, maar
ook het belang van de kwaliteit van het landschap. Hiermee is een
duidelijk keerpunt opgetreden: van verslechtering naar verbetering.
Graften en bermen zijn verbreed. Er zijn houtsingels, hoogstambomen en
heggen aangeplant. Vanaf het onverharde deel van de Hoolstraat, in de
buurt van het voormalige stort, loopt een ecologische strook over het
plateau naar het zuiden, richting het hellingbos aan de Raarslakweg. Deze
strook is aangewezen in het kader van de Herinrichting en is eigendom
van de Gemeente, maar is nog steeds niet aangeplant. Volgens planning
gaat dat in de loop van dit jaar gebeuren.
In het kader van de buffering van water zijn bassins aangelegd en onlangs
vergroot. Bij de inrichting en beheer van die buffers is veel aandacht voor
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de ecologische en landschappelijke waarde. Stroomafwaarts na de
bebouwing van waterval liggen dammen dwars in het dal om water te
bufferen. De dam die stroomopwaarts dicht bij de Watervalweg (holle weg)
ligt, wordt verder stroomopwaarts verplaats, zodat die beter ingepast kan
worden in het landschap. Alle drie dammen worden verhoogd om meer
water te kunnen bufferen. In het dal van de Vliekerwaterlossing worden
ook nog maatregelen genomen om water te bufferen. Daar waar de
Watervalderbeek onder de Visweg door gaat, komt een wal die zo goed
als mogelijk ingepast wordt in het landschap. Daar waar de
Watervalderbeek onder de Watervalweg (hole) weg door gaat wil het
Waterschap een ‘Waterbeleefplek’ realiseren. De oevers worden verlaagd
en er komen stenen om op te zitten. Het water wordt beter toegankelijk
om in te spelen.
Eerder is al aangegeven dat akkers en weilanden waarschijnlijk ook
aantrekkelijker worden voor natuur en recreant. We kunnen ervan uitgaan
dat actuele en komende ontwikkelingen zeer waarschijnlijk zullen leiden
tot verdere verbetering van het landschap rond Waterval.

Tot slot
Wat wij gaan doen met het geschrevene? Nu we gaan stoppen met de
serie over het landschap rond Waterval gaan we bekijken of we de 22
delen, waarvan enkele in meerdere afleveringen, kunnen samenvoegen
tot een grote publicatie. Het minste wat we kunnen doen is alle delen in
één bestand zetten en dat plaatsen op de website van IVN-Ulestraten.
Een verdere stap zou zijn om nog eens kritisch door de delen heen te gaan
er meer een geheel van te maken. We zullen de lezers van D’n Haamsjeut
op de hoogte houden van onze plannen in deze.
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Activiteiten

Beleefweek Limburg 25-9-21 tot 3-10-21
Zondag 26 september 2021: Het Julianakanaal tussen Buitengoed Geul en Maas en
RivierPark Maasvallei o.l.v. Fred Erkenbosch (activiteit samen met
Heemkundevereniging Meerssen) Vertrek: 14:00 uur Hoeve Hartelstein, Hartelstein
204, Itteren (frederkenbo@gmail.com 06-8298 7793)
Woensdag 29 september 2021: Drie groeven wandeling: Groeve Blom,
Meertsensgroeve, Natuurpark Langen Akker, o.l.v. Els en Wim Derks. Vertrek 10:00
uur bij de kerk van Berg en Terblijt, Monulphusplein. (wimelsderks@hotmail.com
043-364 3740)
Zondag 10 oktober 2021: IVN Bomenfestival Limburg, o.l.v. Els Derks-van der Wiel.
Vertrek 14:00 uur achter de kerk Ulestraten (Dorpstraat). (wimelsderks@hotmail.com
043-364 3740)
Woensdag 10 november 2021: Nationale Boomfeestdag. Opening Herdenkingsbos.
Aanplant ecologische strook Hoolstraat; plaatsen insectenhotel
Woensdag 29 december 2021: 41e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch.
Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat). (frederkenbo@gmail.com 068298 7793)
Woensdag 5 januari 2022: Natuurvaria o.l.v. Wim Derks. Aanvang: 19:30 uur
Dorpstraat 1, verenigingslokaal links Onder D’n Huppel. (wimelsderks@hotmail.com
043-3643740)
Woensdag 19 januari 2022: Algemene ledenvergadering. Aanvang: 19:30 uur
Dorpstraat 1, links onder het gemeenschapshuis D’n Huppel.
(ivn.ulestraten@gmail.com 043-364 3619)
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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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