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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Inleiding
Nu de coronamaatregelen versoepelen pakt IVN-Ulestraten de activiteiten
weer op, beginnend met activiteiten buiten. Zie daarvoor het overzicht
achter in deze Haamsjeut. De binnenruimtes die IVN onder in D’n Huppel
kan gebruiken, nodigen niet uit om ook de binnen activiteiten al op te
starten. De grote zaal is elke avond bezet door andere organisaties. We
zullen bekijken hoe we dit gaan oplossen.
Boomfeestdag
In de vorige Haamsjeut was aangekondigd dat op de boomfeestdag, die
dit jaar is verschoven van maart naar 10 november, de eerste aanplant
zou plaats vinden van de ecologische strook vanaf de Hoolstraat in
Waterval. Daarbij zou dan ook het insectenhotel, dat IVN-Ulestraten van
de Gemeente heeft ontvangen naar aanleiding van het 40-jarig bestaan,
geplaatst worden. Activiteiten ten aanzien van natuur en landschap in het
buitengebied waren door de Gemeente opgedragen aan IKL, dus ook
genoemde aanplant van de ecologische strook. Als gevolg van het
faillissement van IKL (veroorzaakt door affaire Vrehen) is het geld
daarvoor verdwenen en moet nu alles opnieuw worden opgepakt.
Bovendien zijn de percelen aan beide zijden van de strook van eigenaar
veranderd en is de aanwezige afrastering verwijderd. IVN-Ulestraten heeft
hierover contact met de Gemeente, maar er is nog geen uitzicht op
realisatie van aanplant en plaatsing van insectenhotel.
Jubileum
Vanwege corona is de viering van het jubileum niet doorgegaan. Er was
veel voorbereid, wat achteraf voor niets geweest is. We willen bekijken om
toch nog op een bepaalde wijze aandacht te besteden aan het jubileum
en denken daarbij met name aan het plaatsen van een jubileumbank aan
de Dorpsstraat op het grondgebied van de kerk tegenover D’n Huppel.
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Website
Er is binnen het bestuur nu de interesse en de capaciteit om het beheer
van de website zelf te doen. Pascalle Satijn gaat dat verzorgen. Bij deze
willen wij Hélène Vaessen hartelijk bedanken voor alle jaren dat zij als
vrijwilligster onze website heeft beheerd.
Bestuur
Wat betreft de continuiteit in het bestuur zijn er wel punten van zorg. We
hebben al jaren geen voorzitter meer en meerdere bestuursleden hebben
aangegeven dat ze willen stoppen na afloop van hun bestuurstermijn. Er
zijn nieuwe bestuursleden nodig die IVN-Ulestraten toekomstbestendig
kunnen houden. Wie helpt ons aan nieuwe bestuursleden?
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Route des Vins Meerssen
Pascalle Satijn
Iedereen zal ze wellicht al zijn tegengekomen: de bordjes van de ‘Route
des Vins’ oftewel de Wijngaardwandeling. Een nieuwe route langs
bekende en onbekende wijngaarden in eigen omgeving. De route loopt
langs
de
wijngaarden
Wijngaardsberg, Saint Remi en
Raar over een afstand van bijna 9
km. De route start en eindigt
formeel bij het station in Meerssen.
De wandelingen zijn een initiatief
van Visit Zuid-Limburg waarbij
inmiddels op meerdere plekken
routes langs wijngaarden zijn
uitgezet. Naast Meerssen gaat het
dan om routes rondom Wahlwiller,
Eys, Noorbeek, Winthagen en
Ubachsberg.
Op
de
site
(www.visitzuidlimburg.nl) zijn alle
routes te downloaden inclusief een
beschrijving, wetenswaardigheden
en is een digitale brochure te
vinden.
Het is niet bij iedereen bekend, maar al sinds de romeinse tijd is er sprake
van wijnbouw in Limburg. Langs de bekende romeinse heerbanen werden
wijngaarden aangeplant om de bewoners en soldaten te voorzien van hun
natje. Er waren veel soldaten nodig om de grenzen van het romeinse rijk
te bewaken en het legioen had per persoon recht op 1 liter wijn per dag.
De aanvoer van wijn was lastig, vandaar dat er zelf in de regio werd
verbouwd. In Meerssen en Ulestraten gebeurde dat onder andere op de
Wijngaardsberg en de Raarberg. Na het verval van het romeinse rijk, rond
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400 na Christus, verdween de wijnbouw weer en duurde het tot de komst
van Karel de Grote (rond 768) voordat de wijnbouw weer werd opgepakt.
Het concrete bewijs van wijnbouw in de gemeente Meerssen dateert van
nog eens tweehonderd jaar later, ten tijde van de Frankische Koningin
Gerberga. Zij droeg in 968 haar wijngaarden over aan Benedictijner
monniken uit Reims die de Proosdij stichten en de wijnbouw voortzetten,
waardoor de Wijngaardsberg de oudste oorspronkelijke wijngaard van
Nederland is.
Uit talloze bronnen blijkt dat rond 1500 de wijnbouw in Zuid-Limburg nog
floreerde. Maar de gemiddelde temperatuur daalde in West-Europa,
waardoor de wijnbouw in de volgende eeuwen sterk achteruit ging. Door
een verschil van 2 graden qua temperatuur zakt de wijnbouwgrens zo'n
500 km zuidwaarts. Aan het eind van de Kleine IJstijd, zo rond 1750, zal
de wijnbouw in onze contreien nagenoeg volledig zijn verdwenen.
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Halverwege de 19e eeuw wordt het klimaat in Nederland weer geschikter
voor wijnbouw. In 1967 start wijngaard Slavante in Maastricht, de oudste
Nederlandse wijngaard in de huidige tijd. In 1970 start de Apostelhoeve
(nog steeds het langst werkende wijndomein), waarna vele andere,
nieuwe wijngaarden volgen. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 200 stuks,
waarvan 170 commercieel, maar de exacte aantallen verschillen nogal als
je het internet raadpleegt. Limburg zorgt in ieder geval voor het grootste
aandeel qua wijnbouwgebied.
De Wijngaardsberg is in 2002 weer opgestart en thans een succesvol
wijndomein met bekroonde wijnen (www.dewijngaardsberg.nl). Wijngoed
Raar, gestart in 2012, maakt enkel mousserende wijnen volgens de
Methode Traditionelle en is de eerste Urban Winery van Nederland: de
wijnen worden niet verwerkt in of rondom de wijngaard maar
geproduceerd in een pand in de Alexander Battalaan te Maastricht.
Wijngaard Raar Saint Remi is in 2013 gestart en de naam is een eerbetoon
aan de monniken die de wijnbouw destijds naar Meerssen hebben
gebracht (www.raarsaintremi.nl). Enkele IVN-leden hebben al kunnen
proeven van deze wijnen, want in 2020 hebben de jubilarissen en de
gastsprekers een wijn van Saint Remi als bedankje ontvangen.
Kortom, een hoop te ontdekken en te proeven van eigen bodem.

Bronnen:
-websites van de bovengenoemde wijngaarden
-Visit Zuid-Limburg
-Wikipedia.
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Over hakhout en fitselwerk
Jan van Dingenen
Inleiding
Hakhout is een oude manier om gebruik te maken van het hout van een
boom. Hierbij gebruikt men een groot deel van het aanwezige hout zonder
de boom te doden: als de boom een bepaalde dikte heeft bijv. 10 cm
diameter wordt deze net boven de grond gekapt. Maar de stronk en de
wortels blijven in de grond. Bij de meeste loofbomen loopt de stronk dan
weer uit, vormt een of meer stammetjes en groeit verder. Na een aantal
jaren kunnen er dan weer een of meer stammetjes zijn van 10 cm dik die
geoogst kunnen worden enz. Vroeger was de eik een bekende leverancier
van hakhout, tegenwoordig is waarschijnlijk de wilg de enige die zo nog
wel eens wat takken voor vlechtwerk kwijtraakt.
Overheidsinspectie in Brabant in 1662
Na de verovering van Den Bosch in de Tachtigjarige Oorlog werden de
bezittingen van het bisdom Den Bosch en van de kloosters en parochies
het eigendom van de Staten-Generaal. Daar hoorden natuurlijk de kerken
en kloosters bij, maar ook veel boerderijen met hun grond en de pachters.
Maar in Noord- en Midden-Limburg trokken de Spanjaarden aan het
langste eind met de herovering van Roermond en Venlo. Voor de lokale
boeren op de zandgronden maakte dit natuurlijk niet zoveel uit wie de baas
was: de situatie in de landbouw was ongeveer hetzelfde. En dat was hard
werken op schrale grond. Bij een deel van de Brabantse pachtboerderijen
werd in 1662 namens de Staten inspectie gedaan om een beeld te krijgen
hoe de situatie was. Die was niet geweldig en waarschijnlijk was in Noorden Midden-Limburg de situatie niet veel beter, behalve natuurlijk dat de
katholieken daar onder Spanje veel vrijer waren. In ieder geval bleek toen
dat in Brabant de teelt van hakhout erg belangrijk was. Nu is die teelt
praktisch verdwenen, maar er zaten wel interessante kanten aan, die zeer
waarschijnlijk ook voor de zandgronden in Limburg gelden.
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Opvallend in het inspectierapport is dat er natuurlijk veel aandacht is voor
de toestand van de boerderijen, stallen, schuren en dergelijke, maar dat
er over de akkers en weilanden en het vee nauwelijks iets wordt gezegd.
Maar er is weer wel veel aandacht voor het opgaande hout en dan niet
alleen voor gewone bomen, maar ook voor het hakhout of ‘schaerhout’
zoals het rapport dit noemt. De Hollandse overheid vindt de boerderijen
en stallen duidelijk belangrijk, maar de ‘conditie’ van de akkers en
weilanden niet. Terwijl de bomen, bossen en hakhout percelen weer wel
belangrijk zijn. Blijkbaar vond de overheid dat de akkers en weilanden het
probleem van de pachter waren.
Stenen en opgaand hout
In de bouw van woningen, stallen etc. zijn de bomen natuurlijk altijd van
groot belang geweest voor de dragende constructie. Tot ca 1200 was dat
waarschijnlijk geen enkel probleem: in de natuurlijk oerbossen was altijd
wel een zware eik of beuk te vinden die verwerkt kon worden in staanders
of in de dakconstructie. Rond 1200 ontstond er schaarste aan zwaar
bouwhout door de
Schuur met fitselwerk in het Openlucht Museum ‘de
productie van potas
Locht’ in Melderslo in 2018. Duidelijk zichtbaar is de
voor
de draagconstructie en de wand van fitselwerk, dan nog
textielindustrie.
zonder leem.”
Praktisch alle bos
werd toen gekapt, het
hout verbrand en
uitgewassen om de
potas in handen te
krijgen en die werd
dan weer gebruikt om
er zeep van te maken!
Toen het bos in het
zuiden op was, ging
men verder in Holland en Gelderland etc. Een revolutionaire verandering
voor de boeren die plotseling veel meer grond ter beschikking kregen,
maar dus nauwelijks bouwhout meer hadden voor boerderijen!

10

De Romeinen bouwden behalve met hout ook met natuursteen en zelfs al
met gebakken stenen en dakpannen! Voor natuursteen moet je in
Nederland een flink eind weg, behalve natuurlijk in Zuid-Limburg. Dus dat
was erg duur. Zelf stenen bakken werd wel gedaan voor bijzondere
gebouwen zoals de kerken, torens en kastelen, maar waarschijnlijk pas
na 1200. Door de schaarste aan zwaar constructiehout was er toen
waarschijnlijk geen andere mogelijkheid meer om een kerktoren of een
kasteel te bouwen! In Zuid-Limburg was er waarschijnlijk altijd wel een
mogelijkheid om aan natuursteen te komen. Aanvankelijk werden de
bakstenen gebakken in een veldoven die vlak bij de bouwplaats werd
opgericht en die gestookt werd met turf of takkenbossen. Na het bakken
werd ook stenen van de oven gewoon gebruikt. Steenbakker was toen een
reizend beroep! In de tweede helft van 19e eeuw kwamen er echte
steenfabrieken met een vaste locatie. Die waren vooral gericht op de
steden waar bouw met (deels) steen vaak verplicht was in verband met
stadsbranden.
In Midden-Brabant en waarschijnlijk ook in Noord- en Midden-Limburg
waren na de Middeleeuwen dus praktisch geen bossen meer, misschien
was er in Zuid-Limburg toen nog bos, maar dat weet ik niet zeker. In
Brabant hadden blijkbaar alleen de kloosterlingen begrepen dat een
gebrek aan zwaar hout op de duur een probleem zou worden. Na 1500 en
tot 1900 waren er nog maar een drietal bossen met oude bomen in
Midden-Brabant en die waren alle drie afkomstig van de kloosters!
Maar naast deze bossen waren er natuurlijk ook oude bomen langs de
wegen en bij de diverse boerderijen waar de boeren waarschijnlijk erg
zuinig op waren! Door het zogenaamde voorpootrecht vanaf 1400
mochten de boeren ook bomen planten langs de wegen en dergelijke die
eigendom waren van de heer en die dus een deel van de opbrengst kreeg.
Zware bomen en zeker eiken waren dus kostbaar en dus waren ze
belangrijk bij de controle op de pachtboerderijen.
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Hakhout of schaarhout
Het belang van hakhout of schaarhout is minder duidelijk. Hakhout komt
nauwelijks meer voor in Nederland. Zoals gezegd, voor hakhout laat men
een boom opgroeien en als deze een bepaalde leeftijd heeft worden de
stammetjes afgekapt of gezaagd.

Hakhout door gegroeid. Dit lijkt een groepje eiken, maar het zouden één of twee
bomen kunnen zijn! Als een boom vaak is gebruikt voor hakhout en dat stopt
plotseling, kunnen er meerdere stammen gewoon uitgroeien!”

Het hakhout werd voor diverse doelen gebruikt bijv. voor gereedschap:
een schopsteel, een hark. En voor brandhout als het hout droog was en
bij eikenhakhout om uit de schors looizuur te winnen dat nodig is bij het
looien van leer. Maar waarschijnlijk was tot ver na 1800 het vlechtwerk het
belangrijkste. Wilgentakken konden gebruikt worden voor het vlechten van
manden en dergelijke, maar voor andere houtsoorten waren fitselwerk of
vitswerk in de bouw veel belangrijker.
Fitselwerk
Voor het bouwen van boerderijen en dorpshuizen bleef tot ca.1900 het
systeem bestaan van een dragend houten skelet, een stro- of rietdak en
wanden van fitselwerk. Iedere streek in Nederland had voor de bouw van
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zijn boerderijen een
eigen type, maar in de
basisconstructie
zat
minder verschil: staande
houten kolommen en op
en tussen kolommen
houten
dwarsbalken
zowel in de lengte als in
de
breedte
van
boerderij. In een ZuidLimburgse
vakwerkboerderij kun je
buiten zien hoe de
balken lopen want die
zijn zwart terwijl het Man en kind bij een huis in Bladel, ca. 1880. Het huis
stucwerk
wit
is heeft wanden van fitselwerk besmeerd met leem.
(De Buck en Gindra - BHIC Eindhoven)
geschilderd.
Dat
stucwerk was in Limburg
niet veel anders dan elders in Nederland, maar daar werd alles aan de
buitenkant wit gemaakt en dus zag je daar de constructie niet.
Maar waar het nu om gaat: de ruimte tussen de balken die de muur moest
vormen, werd opgebouwd door het vlak te vullen met een vlechtwerk van
takken. Blijkbaar had men daarbij een voorkeur voor eikentakken
waarschijnlijk wegens de duurzaamheid. Dat vlechtwerk, het fitselwerk,
werd vastgezet aan de balken en staanders en dicht gesmeerd met leem
waaraan lokaal nog van alles werd toegevoegd om het beter watervast te
maken. Maar zeker aan de regenkant moest het dak liefst een flinke
overstek hebben om de wand te beschermen.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werkten in Bladel (tussen
Eindhoven en Turnhout) twee Vlaamse kunstschilders: De Buck en
Gindra. Het bijzondere is dat zij rond 1886 een fotocamera hadden en dat
ze die gebruikten om tafereeltjes vast te leggen die ze konden gebruiken
voor hun schilderijen! Een flink aantal van die foto’s is bewaard gebleven
en liggen nu in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in
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Eindhoven. Ofschoon de plaatjes soms duidelijk geposeerd zijn, geven ze
waarschijnlijk toch een realistisch beeld van de mensen, de huizen en hun
bezigheden. En op sommige foto’s kun je ook zien hoe zo’n wand met
fitselwerk er uit zag!
Openlucht museum Melderslo

Mannen en vrouwen bezig met het schillen van takken, ca. 1880. Mogelijk is het eik
en kan de schil gebruikt worden voor het looien van leer en de takken voor fitselwerk
in de bouw. (De Buck en Gindra - BHIC Eindhoven)

In 2018 was ik bij de jaarvergadering van de redactie en schrijvers van De
Natuurgids in het Openlucht Museum ‘De Locht’ in Melderslo in NoordLimburg. Er waren veel interessante dingen te zien, maar opvallend was
een ‘schuur’ in aanbouw: geheel in Middeleeuwse stijl en techniek. Die is
nu klaar en blijkt een reproductie te zijn van een echte Middeleeuwse
boerderij die op precies die plaats stond rond 1320! Tijdens ons bezoek
heb ik uiteraard foto’s gemaakt en een daarvan toont de constructie van
de ‘schuur’ met het dak én de wanden in fitselwerk, maar nog zonder de
afdichting met leem!
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Nieuwe Moesdistel langs de Raarslakweg in Waterval
Jammer maar helaas
Fred Erkenbosch (tekst en foto’s)
In mei 2021 zag ik tijdens een korte wandeling in de Raarslakweg in
Waterval tot mijn verrassing enkele kleine bleek geelgroene bladeren,
komend uit een rozet, van een mij bekend voorkomende plant. Ik had ze
daar, zo kort langs de weg tussen veel andere planten, niet verwacht.
Waarschijnlijk had het pluizig zaad van elders hier zijn werk gedaan,
gelukkig maar. Ik heb het over de zeldzame Moesdistel (Cirsium
oleraceum), een plant die in Waterval in 1970 al wordt genoemd.
Plaats Moesdistel in Waterval
De Moesdistel staat daar op een plek aan de rand van een vijver bij het
brongebied van de Watervalderbeek. De plant heeft het daar de laatste
jaren erg moeilijk en is al sinds 2019 niet meer zichtbaar aanwezig. De
zeer warme zomers van 2018, 2019 en 2020 hebben ook niet meegewerkt
aan het behoud van deze bijzondere vochtminnende plant. De werkgroep
Moesdistel
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Vliekerbos van IVN Ulestraten doet hier al jaren goed werk om, via
onderhoud, de Moesdistel hier te behouden.
Nieuwe plant in de Raarslakweg
Ik ben de nieuwe plant langs de weg gaan volgen en zag op 3 juni dat de
plant flink in hoogte was gegroeid.

Moesdistel aan de Raarslkweg. De plant staat links vooraan

Nu was het nog een kwestie van: wanneer komen de bloemknoppen?
Nare ervaring
Maar tijdens een controle op 25 juli zag ik tot mijn grote schrik dat de
bermen in de Raarslakweg gemaaid waren, dus op zoek naar de
Moesdistel. De gemeente Meerssen heeft ongeveer 35 ha wegberm onder
haar beheer die als regel tweemaal per jaar gemaaid moeten worden o.a.
vanwege de verkeersveiligheid. Ook moet een minimale stoppelhoogte
worden aangehouden van 8 tot 10 cm. Dit is van levensbelang voor alle
dieren die op de bermbodem leven. Jammer genoeg werd hier lager
gemaaid en werd de Moesdistel met de grond gelijk gemaakt, geknakt in
de bloei.
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De verdwenen moesdistel: de plek des onheils

Het was mij onbekend dat de Raarslakweg ook onder dit maaibeheer viel.
Het is niet de schuld van de maaiers zij doen alleen hun werk volgens
planning en zijn waarschijnlijk niet deskundig op het gebied
van bijzondere planten. Misschien had ik achteraf zelf ook actie moeten
ondernemen, een stok bij de plant met een waarschuwing of contact
opnemen met de gemeente. Jammer, niet gebeurd; het maaien van de
bermen in de Raarslakweg was mij onbekend. Misschien ook een les voor
natuurliefhebbers en deskundigen (coördinatoren) bij IVN Ulestraten.
Veldkennis is heel belangrijk in deze maar ook regelmatig op pad gaan is
belangrijk om dit in de toekomst te kunnen voorkomen.
In de Haamsjeut heb ik, in het verleden, diverse artikelen gewijd aan deze
bijzondere plant in Waterval.
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Kwallef van Vliek
Henk Urlings, namens werkgroep Kwallef van IVN Ulestraten
De Kwallef van Vliek is een opvallende natuuricoon en zal menige passant
bij de binnenkomst van Ulestraten blij stemmen. Vanaf 2014 hebben een
14-tal vrijwilligers (allen leden van IVN Ulestraten) de vergeten groentetuin
van het kasteel Vliek opnieuw tot leven gebracht, zelfs doen opbloeien tot
een kleurrijk groenteparkje. Het is meer dan een wens om ook de
oorspronkelijke serre weer te herbouwen. Deze is afgebroken, jammer. Er
is inmiddels onderzoek gedaan en er zijn vele sporen gevonden van de
vroegere gebogen muurserre. We zijn op zoek naar foto’s, maar deze zijn
tot heden niet gevonden. Onderstaande foto geeft een goed beeld van de
oorspronkelijke serre. Zo willen wij deze weer terugbrengen. Een serre is
voor ons een must bij het telen van groenten en bloemen.

Wij willen u vragen of u informatie, liefst een foto, heeft van de oude serre.
Wellicht weet u iemand die meer weet. We zijn met alles geholpen.

Graag sturen aan Henk Urlings (06 44362977 / henk@urlings.net)
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Ontdekkingstocht: hoe nuttig zijn bomen voor alle leven op
aarde?
Els en Wim Derks
In 2021 organiseren IVN en partnerorganisaties van september tot en met
november het Bomenfestival Limburg. Zie (www.ivn.nl/bomenfestival).
Met dit festival ontdek je wat je zelf kunt doen om een bijdrage te leveren
aan de biodiversiteit in jouw omgeving. Door verhalen over bomen en
uiteenlopende activiteiten beleef je hoe leuk, interessant, bijzonder én
belangrijk de natuur is. En waarom noemen we de bomen de longen van

de wereld? Bomen, we zien ze elke dag en overal. Iedereen vindt het
normaal dat ze er zijn. Het is bijzonder interessant om daar eens bewust
bij stil te staan. IVN Ulestraten doet mee aan dit festival en organiseert
een wandeling met speciale aandacht voor bomen. We gaan tijdens deze
wandeling onze zintuigen gebruiken. Iedereen kan deelnemen aan deze
ontdekkingstocht van ongeveer 6 km door de landgoederen Biesenberg
en Vliek. Meedoen is gratis. Denk aan goed schoeisel.
Startplaats: Op de parkeerplaats bij de kerk aan de Dorpstraat in
Ulestraten. Zondag 10 oktober 2021; 14:00 tot 16:00 uur
Gidsen: Els en Wim Derks, 043 – 3643740, wimelsderks@hotmail.com
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Wilde weit: ons mooiste onkruid
Jan van Dingenen
Inleiding
Wilde weit is in Nederland zeer zeldzaam. Alleen in Zuid-Limburg heeft
deze plant nog een groeiplekje. De site www.waarneming.nl vermeldt
Voerendaal – Kunderberg als groeiplaats. Ik heb de plant er nooit gezien,
maar ik heb er ook nooit echt naar gezocht. Ik had ook geen idee hoe de
plant er uit zag. Dat had ik natuurlijk op kunnen zoeken, maar achteraf
weet ik zeker dat de wilde weit me zou zijn opgevallen als de plant in bloei
had gestaan!
Mijn eerste wilde weit
Die zag ik toen ik in Frankrijk bij een wandeling bij een aantal graanakkers
door een ‘overhoekje’ liep. Een overhoekje is een klein stukje akker dat
wat ongelukkig ligt zodat de
Bloemtros wilde weit
ploeg er niet goed bij kan en
waar de boer de onkruiden
dus maar laat groeien. In dit
overhoekje
groeiden
inderdaad onkruiden, maar er
stond één plant bij die zo mooi
bloeide dat die onmiddellijk bij
mij in de tuin mocht! Daarna
heeft het best nog even
geduurd voordat ik wist welke
plant het was en voordat ik
weer een exemplaar vond. Ik
vind de plant nog steeds
prachtig, maar voor de tuin is
wilde weit helaas niet echt
ideaal.
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Kenmerken
Wilde weit (Melampyrum arvense) is een halfparasiet d.w.z. de plant heeft
wel bladgroen en kan daarmee zijn eigen bouwstoffen maken. Maar voor
die productie zijn water en mineralen nodig en die haalt een halfparasiet
uit een andere plant door zijn wortels in die andere plant te laten groeien.
De halfparasiet moet daarbij voorzichtig zijn want zijn ’gastheer’ mag
Een groepje bloeiende wilde weit zie je niet snel over het hoofd.

natuurlijk niet doodgaan! De wilde weit kan als gastheer diverse
grassoorten gebruiken waaronder onze granen, want dat zijn ook grassen.
De plant heeft er dan ook zijn naam aan te danken: wilde weit betekent
zoiets als ‘wilde tarwe‘. Behalve misschien in Zuid-Limburg, is wilde weit
waarschijnlijk nooit een echt probleem geweest in ons land, want de plant
heeft graag wat extra kalk. Maar nu is wilde weit dus bijna verdwenen uit
Nederland en dan missen we wel wat. De wilde weit wordt ongeveer een
halve meter hoog. Het blad is smal en ik vind het een beetje distelachtig,
maar het prikt niet. De plant bloeit van juni tot augustus. De bloemen staan
in een tros rond de stengel en de tros is daardoor aarvormig. De onderste
bloemen gaan het eerst open en als de bovenste aan de beurt zijn, zijn de
onderste al verwelkt. De bloemen zijn roodpaars met in het midden een
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gele band en het model van de bloem lijkt op die van het familielid hengel.
Rood paarse bloemen met gele band en dan ook nog een tiental in een
‘aar’ bij elkaar en dat alles aangevuld met rood paarse schutbladeren! Dat
is natuurlijk zéér opvallend in een wat verwaarloosde berm. Vandaar dat
ik er vrij zeker van ben dat ik de bloeiende plant nooit over het hoofd heb
gezien. Op internet viel het me op dat de bloei op veel foto’s op internet
blauwpaars lijkt. Ik vermoed dat dit aan de foto ligt; ik herinner me alleen
roodpaarse bloemen met gele band.
Kortom, de plant heeft alles om in de tuin te mogen. Maar het lijkt me een
lastige klant. Wilde weit is eenjarig en zoals gezegd een halfparasiet op
grassen. Dus ieder jaar zaaien voor de winter én een grassoort in de tuin
houden die daar ook acceptabel is als de wilde weit niet bloeit. Ofschoon:
de Engelse Wikipedia zegt dat wilde weit ook wel wil parasiteren op alfalfa
en vlas, beide geen grassen maar wel akkerplanten. En vlas bloeit met
vriendelijke lichtblauwe bloemetjes die niet in de tuin zullen misstaan.
Vergeet niet wat extra kalk voor de wilde weit!
Bremraapfamilie
Wilde weit hoort bij de Orobanchaceae, de bremraapfamilie, waar meer
halfparasieten en echte parasieten in zitten. Maar de geleerden zijn het
nog niet helemaal eens waar de Bloeiende hengel is een fraai plantje, maar
grenzen precies liggen. Men zeer bescheiden vergeleken met wilde weit.
neemt wel vrij algemeen aan
dat
alle
vol
parasieten
afstammen
van
de
halfparasieten en dat er dus vrij
nauwe familierelaties moeten
zijn. Voorlopig laat ik dit maar
aan de deskundigen over.
Zeker wel familie van de wilde
weit
is
onze
inheemse
halfparasiet
hengel
(Melampyrum pratense). Het is
een sierlijk plantje van 20, 30
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cm hoog dat bloeit met bleekgele bloemetjes die vrij groot lijken voor het
wat iele plantje. De bloemetjes hangen allemaal aan één kant van de
stengel en hebben een typische vorm die mij een beetje doet denken aan
uitgerekte leeuwenbekjes. Hengel is vergeleken met wilde weit de
bescheidenheid zelf, maar terwijl wilde weit zich voedt via grassen, pakt
hengel bomen als eik en berk om af te tappen! Hengel groeit volgens de
Nederlandse Wikipedia in loofbossen, bij voorkeur aan de rand of langs
paden. Maar in de Duitse versie wordt de spar als waardplant genoemd!
In de Engelse en de Franse versie wordt niet gesproken over het bestaan
als halfparasiet. De Oecologische Flora neemt aan dat hengel buiten
Nederland wel op naaldbomen groeit. In ons land staan de meeste bossen
op zand, maar ook los daarvan staat hengel het liefst op niet te zware
grond. Dus liever niet op klei en löss. In Zuid-Limburg is hengel vrij
zeldzaam, maar het is dus mogelijk dat hengel en wilde weit beide op de
Kunderberg groeien.
Beide soorten bremraap, wilde weit en hengel, maken zaad dat al voor het
begin van de winter moet kiemen en de zaden zijn relatief groot voor de
planten. Beide hebben een mierenbroodje waardoor de mieren er mee
gaan slepen, maar de mieren schijnen ze niet te eten. Bij hengel wordt als
reden voor het grote zaad en vroeg kiemen gegeven dat het kiemplantje
relatief diep moet groeien om de wortels van de gastheer te vinden. Bij
wilde weit was de reden blijkbaar niet duidelijk. Het vroege kiemen lijkt bij
wilde weit alleen maar een nadeel, want hierdoor kon de plant alleen op
wintergranen parasiteren, want zomergranen worden pas na de winter
gezaaid.
Er groeit in Europa nog een fraai familielid van de bremraapfamilie:
Melampyrum nemorosum. Ik heb er geen Nederlandse naam voor
gevonden. In het Duits heet de plant ‘Hain-Wachtelweizen’. Het laatste
stuk van die naam betekent wilde weit en het eerste deel is een omheind
grasland. De Engelsen noemen het bosbremraap. De plant parasiteert
inderdaad op grassen en groeit in Duitsland, het zuiden van Scandinavië
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en in de Alpen en Oost-Europa. Deze bremraap heeft gele bloemen net
als hengel, maar veel donkerder geel en met soms wat rood aan de voet.

Melampyrum nemorosum hebben we niet in Nederland. Jammer, als ik dit zo zie.
(Wikipedia)”

Maar het meest verrassend zijn de schutbladeren die boven de bloemen
staan: deze zijn diep paarsblauw! Een hele fraaie combinatie!
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Waarnemingen
Paul Notten
Inleiding
Wonende in Moorveld aan de rand van het bosgebied De Breuk krijgt men
in de loop van een half jaar een goed beeld van alles wat er in zo’n gebied
leeft en beweegt. Een verslag van waarnemingen, meestal ondersteund
met een kiekje.
Waarneming 1: Wilde varkens
Wilde varkens zijn in onze
contreien
onregelmatige
bezoekers, meestal ongeziene
gasten, die de donkere nacht
benutten voor hun wroetwerk in
tuin of weide. Hun visitekaartje
is ‘the day after’ zichtbaar in de
omgewoelde aarde. De dieren
weten met hun goed ontwikkeld
reukorgaan feilloos de plekken
Sporen van wilde varkens
te vinden waar voedsel in de
vorm van wormen, emelten en ander klein eetbaar spul te vinden is. In
januari van dit jaar hebben zij vanuit het bosgebied De Breuk een
nachtelijk bezoek aan Moorveld gebracht. Vooral in de aan het bos
aansluitende weilanden en tuinen hebben de dieren zich goed kunnen
uitleven, onder andere in de orchideeëntuin van Jean Claessens. De
schade van zo’n nachtelijk bezoek valt eigenlijk mee. Voor zover mij
bekend hebben de wilde zwijnen in het eerste halfjaar 2021 maar een keer
in Moorveld rondgezworven. Dat geldt niet voor het open akkerland tussen
Moorveld en Kasen waar de dieren vaak als eenling gesignaleerd worden.
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Waarneming 2: Muizennest
Bij opruimwerkzaamheden kwam ik onder een houtstapel een kunstig en
heel knus muizennest tegen, mooi tot bolletje gevlochten van zacht en
droog materiaal, bestaande uit droge grasjes, mosjes, enkele veren en
ander minder duidelijk te identificeren materialen. Het geheel maakte op
mij een lieflijke indruk. Ik kon me goed voorstellen hoe al die kleine muisjes
in een dichte kluit op elkaar zich in dat warme nestje hebben ‘gewinsjeld’
(rondgedraaid). Op de foto het nestje, een kunstig maar fragiel geweven
bolletje van natuurlijke materialen.
Waarneming 3: Merels
Onze merels zitten de laatste jaren in de pikkenhoek. Dat klinkt wat
onwaarschijnlijk voor de vogel die al huppend en pikkend iedere dag elke
hoek van onze tuin pikkend benut in zijn zoektocht naar wormen in alle
maten. Hoe kan die dan in die vermaledijde hoek zitten! Dat hebben we
vernomen via de krantenberichten waarin gemeld wordt dat de merel te
maken heeft met een vijand in de
vorm van een virus waardoor
grote aantallen van die vogels
het loodje leggen. En, we mogen
al blij zijn als in de loop van een
jaar af en toe een ‘verdwaald’
exemplaar zich in onze tuin laat
zien. Zo was het in elk geval
afgelopen jaar 2020. Vandaar
mijn verbazing toen ik in de loop
Dode merel
van de maand januari van dit jaar
af en toe merels rond onze woning zag vliegen. Met één afwijking van het
eerder normale voorkomen van de vogel: het waren allemaal mannetjes.
Al enkele dagen hadden twee mannetjes elkaar in wilde vluchten
achtervolgd. Ergens, zo eind april, liep ik niets vermoedend onze garage
in. En wat lag daar wat opzij van onze auto? Een merel, zwart verenpak
met gele snavel, zo dood als een pier. Verder achter in de garage zat nog
een merel die mij met lodderige ogen aankeek, totaal ‘verpopzakt’. Uit
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ervaring weet ik dat je zo’n aangeslagen vogel de kans moet geven om
weer bij zinnen te komen. Die ervaring heb ik opgedaan met vogels die in
de vlucht wel eens tegen een raam vliegen. Of ze komen weer bij of het is
einde oefening. De verpopzakte merel heb ik later die dag niet meer
teruggezien. Vermoedelijk is hij, anders dan zijn dode maatje, toch nog op
krachten gekomen. Echte maatjes waren die twee merels in elk geval niet!
In hun strijd om de hegemonie over een vrouwtje had eentje van hen het
onderspit gedolven. Gemakshalve neem ik aan dat het overlevend
exemplaar toch in het donkere bos een vrouwtje heeft weten te vinden.
Want begin juni op een vroege ochtend toen ik naar buiten keek, zag ik op
de nok van de garage een hele rij jonge merels zitten, vier in getal, die
verlangend uitkeken naar voedseldroppings. De groei naar volwassenheid
moet goed afgelopen zijn. Want in de dagen erna vlogen de jonge merels
in wisselende combinaties alle kanten uit. De daaropvolgende weken
moest ik warempel denken dat de merels kennis hadden van een gezegde
uit onze mensenwereld. Goed voorbeeld doet goed volgen! Want amper
vier weken na de eerste lichting merels zat op een ochtend weer een
nieuwe aflevering jonkies op de nok van datzelfde dak. Wellicht van een
ander merelechtpaar...? Deze keer een drietal jongen. Ik hoop dat al die
merelkes de komende winter in leven blijven en zo een gezonde basis
vormen voor het voorjaar 2022. Eén omstandigheid is dit jaar wel erg
gunstig voor al dat jonge vogelgrut. Het Bospad in Moorveld is tot op
heden helemaal gevrijwaard van eksters.
Waarneming 4: Wintergroen
Eind jaren zeventig heb ik de
kop van een dode olm (of iep
zo U wilt) met behulp van een
tractor als decoratiestuk in
onze voortuin laten zetten, een
robuust exemplaar met een
doorsnee van meer dan een
meter. De olmenkop heeft
jarenlang
gediend
als
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pronkstuk van natuurlijke kracht en als huisvesting voor een omvangrijk
nest hoornaren met op enig moment, per minuut, meer dan tachtig
ronkende vliegers die aan onze voordeur voorbij vlogen richting bos.
Daarna is de olmenkop in de loop der jaren door wintergroen
overwoekerd. Het hout van de olm is geleidelijk aan verrot en
teruggekeerd tot natuur. De scheuten van het wintergroen, inmiddels
uitgegroeid tot dikke koorden, hebben daarna hun weg in een soort wirwar
vervolgd over de van veldbrand gemetselde voormuur. En dat
wintergroen, duidelijk geen groentje in groeien, gaat maar door. De lange,
horizontaal gegroeide scheuten roepen het beeld op van een
trekharmonica. Als de groei zo ongenaakbaar blijft doorgaan moet ik op
enig moment nog het commando geven: naar rechts richten, zó dat het
ontketende wintergroen niet over het Bospad groeit. Want dan krijg ik ruzie
met de buren.
Waarneming 5: Maretakboom
Tegenover onze woning aan de andere kant van het Bospad ligt het
weiland van Arno Voncken met nog één appelboom, een goudrenet. Voor
appels hoeft de boom niet meer te zorgen. Hij richt al decennialang al zijn
energie op de groei van maretakken. De maretak is een halfparasiet; hij
benut de sapstromen van de waardboom maar gelijktijdig produceert de
maretak via zijn eigen
Maretakboom
bladgroen
(onder
invloed
van
het
zonlicht) bouwstoffen
voor zijn groei. Voor de
lezers heeft de maretak
met
de
dialectbenaming ‘haamsjeut’
een extra betekenis.
Het is de benaming
voor het IVN-blad van
Ulestraten.
Maretak
(ook wel mistletoe
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genoemd) kan op vele bomen uit de voeten maar heeft een duidelijke
voorkeur voor oude appelbomen en canadassen. De groei van een
maretak begint als lijsterachtigen (merels, lijsters) laat in de winter het
plakkerig slijm rond hun snavel, afkomstig van de maretak-bessen,
proberen te verwijderen op de schors van een boom. Bij de heen-en-weerbeweging van de snavel ontstaat een kleine incisie (inkeping) in de schors
van de boom. En op die plek kan zomaar een nieuw maretakje tot groei
komen. Eénmaal aan boord van een boom groeien de fijne worteltjes van
de maretak onder de bast van de waardboom alle kanten uit. En waar
mogelijk groeien die worteltje via bast en schors naar buiten en ontstaat
zo een nieuwe bos maretak. De goudrenet van Arno heeft de tijd goed
benut! Het is een presentatie van vele maretakbollen.
Waarneming 6: Onze dassenfamilie
In de diepte van het dal achter onze woning, een twintigtal meter het bos
in, ontspringt de eerste bron van de beek. Op amper vijf meter van het
Das op steile helling

brongebied heeft een dassenfamilie haar burcht uitgegraven. Voor mij als
mens een onbegrijpelijke plek. De plaats wordt afgeschermd door hoge
bomen waar (zoals Max van Praag eerder zong in zijn hymne over de
mijnwerkers) nooit eens een zonnetje lacht. Altijd klam vochtig, qua
temperatuur koud en kil, zelfs als het buiten het bos meer dan dertig
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graden is. Zou mijn keuze niet zijn! De
dassen wonen er al lang; ik schat vijftien
tot twintig jaar. Via onze bomentuin loopt
een pad richting weilanden waar de
dassen foerageren. Langs de route naar
de weilanden, half verscholen onder de
haag, liggen enkele dassentoiletten.
Dáár mogen al die honden een
voorbeeld aan nemen! Geen poep
midden op het pad!

Dassentoilet

Waarneming 7: Onze muisjes
Onze woning is geïsoleerd met als bijkomend voordeel dat zich in de
spouwmuren geen muizen meer kunnen ophouden. ‘Dan zijn die ook
verdwenen!’ zou je denken, maar dat is niet helemaal waar. Zo geleidelijk
aan hebben de muizen aan de voorzijde van onze woning vervangende
woongelegenheid gevonden tussen/onder allerlei opstandjes van potten,
bloembakken,
decoratieve
‘Dakmuis’
houtblokken en noem maar op.
De muizen voelen zich qua
leefwijze duidelijk prettig in
deze nieuwe woonomgeving.
Regelmatig
verkassen
de
muisjes in een snelle ren van
de ene naar de andere kant van
het bordes. Dat leefpatroon is
eigenlijk vermakelijk om te zien.
Vooral ook omdat het nu
zichtbaar is waar de muisjes
hun
hoofdverblijf
hebben,
anders
dan
in
een
muizenholletje, ergens onder
de kast. Een enkele muis weet
zelfs op het balkon aan de
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achterkant van onze woning te komen. Hoe? Ik zou het niet weten. De
balkonmuis weet direct wat er te koop is en hoe je de koopwaar te pakken
krijgt. Het spits snuitje wordt gebruikt als een soort stofzuigerslang om de
restanten van de voor de vogels uitgestrooide broodkruimels naar binnen
te werken. Sleuf voor sleuf in de balkonplanken wordt op deze wijze
gestofzuigerd. Met zo’n buren kunnen wij als mensen prima leven.
Waarneming 8: Tenslotte
Toen ik begon met schrijven en ik op zoek was naar de titel voor mijn
verhaal schoot mij spontaan het begrip ‘waarneming’ te binnen uit de tijd
dat ik in 1959 als rekruut bij de Verbindingstroepen in Ede/Wageningen
tot soldaat werd opgeleid. In een van de theorielessen, noodzakelijk om
het militaire ambt goed te kunnen uitoefenen (en in dreigende situaties te
overleven) werd ons als jonge soldaatjes op retorische wijze gevraagd of
wij wisten wat waarnemen was!! We hadden in die eerste dagen
nauwelijks tijd gehad om rond te kijken. Dus, laat staan waarnemen. Het
gezicht van de sergeant plooide zich tot een grimmige, bijna dreigende
grimas: waarnemen, dat is zien zonder gezien te worden! Die kwaliteit is
mij later als vogelwachter goed van pas gekomen. Toch niet voor niets
waargenomen in Ede, Kampen en Bergen op Zoom. Toen ik tien jaar
geleden nog eens ging kijken naar de Elias Beekmankazerne in Ede was
er niets meer waar te nemen van de appelplaats en de kazernegebouwen.
paulmanotten@gmail.com.
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De rechten van de natuur
Wim Derks
Inleiding
De mens moet maatregelen nemen om de natuur te beschermen tegen
de activiteiten van de mens. Bij die bescherming doet zich een nieuwe
ontwikkeling voor. Er zijn initiatieven om van de natuur een rechtspersoon
te maken, zodat de natuur naar de rechter kan gaan om haar rechten op
te eisen. In welke ontwikkelingslijn past dit nieuw verschijnsel?
Westerse houding ten opzichte van de natuur
‘Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u; bevolk de aarde en onderwerp
haar; heers over de vissen der zee, de vogels in de lucht en over alle
levende wezens, die zich op de aarde bewegen’. Dit zou God tegen Adam
en Eva gezegd hebben volgens het boek Genesis uit de Bijbel. De
opvatting dat de mens boven de natuur staat leeft ook in de GrieksRomeinse cultuur. Deze opvatting is in de westerse cultuur en daarmee in
een zeer groot deel van de wereld bepalend geworden voor de manier
waarop de mensheid met de natuur omgaat. Veel inheemse culturen
hebben een volstrekt andere houding ten opzichte van de natuur namelijk
dat de mens onderdeel is van de natuur en de natuur moet respecteren.
De natuur heeft een eigen waarde.
Opkomst van de natuurbescherming vanaf 1900
De manier waarop de westerse mens omgaat met de natuur leidde na de
opkomst van de industriële revolutie tot een sterke achteruitgang van de
natuur. Rond 1900 komt daar een reactie op: beschermen van wat er nog
over is van de natuur. Dit leidt tot de oprichting van
natuurbeschermingsorganisaties zoals de Vereniging tot Bescherming
van Vogels (1899), Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (1901),
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (1905, omdat het
Naardermeer gedempt zou worden met stadsafval van Amsterdam) en
Limburgs Landschap (1931).
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Opkomst van de milieubeweging vanaf 1965
Onder andere het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en de
lozingen van de industrie veroorzaakten na de Tweede Oorlog
verontreiniging van lucht, water en bodem. Dit leidde tot de opkomst van
de milieubeweging. Genoemd kunnen worden: 1963 boek tegen
bestrijdingsmiddelen waaronder DDT: Dode lente, 1970 Europees
Natuurbeschermingsjaar N70, 1970 Oorsprong van De Kleine Aarde in
Boxtel, 1971 Provinciale Milieufederatie in Limburg, evenals in andere
provincies, 1972 Stichting Natuur en Milieu, 1972 Club van Rome,
Grenzen aan de groei en 1972 Vereniging Milieudefensie.
Van natuurbescherming naar natuurontwikkeling vanaf 1985
In de jaren tachtig ontstaat het idee om niet meer alleen natuur te
behouden die er nog is, maar om landbouwgrond om te zetten in natuur.
Langs de grote rivieren moet natuur komen volgens Plan Ooievaar (1986
door Willem Overmars). Stichting ARK (1989) zet zich in voor
natuurontwikkeling. Het gebied Koningssteen bij Thorn (1989) was een
van de eerste natuurontwikkelingsgebieden in Limburg waar grote grazers
werden inzet voor het natuurbeheer. Het Beneden Geuldal (jaren
negentig) en het Grensmaasproject zijn voorbeelden, waarbij op grote
schaal landbouwgebied is omgezet in natuur.
Vanaf jaren zestig wetten om natuur te beschermen
De wetgever volgt de maatschappelijke ontwikkeling. Genoemd kunnen
wordende gezondheids- en welzijnswet voor (huis)dieren (1992 als
uitbreiding van een wet uit 1961), in 1973 eerste wet die een aantal
soorten
wilde
planten
en
dieren
beschermt
en
1967
natuurbeschermingswet (in 2017 verbreed). In dit verband kan ook de
Partij voor de Dieren (2002) genoemd worden. Nederland liep niet voorop
met de natuurbescherming, maar Nederland was wel het eerste land met
een Partij voor de Dieren in het parlement.
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De natuur als rechtspersoon
Bij de Franse revolutie kregen horigen en lijfeigenen rechten. Later ook de
voormalige slaven. Rechten en plichten hebben mensen (volgens de Wet
natuurlijke personen genoemd) maar ook bedrijven, stichtingen,
gemeenten e.d. Dat zijn zogenaamde rechtspersonen. Als ook de natuur
(natuurgebieden, rivieren enz.) rechtspersoon kan worden, dan kan de
natuur voor haar rechten opkomen en haar belangen verdedigen.
Daar zijn in andere landen al een aantal voorbeelden van. In 2017 werd
de rivier Whanganui in Nieuw-Zeeland rechtspersoon en die wordt nu
vertegenwoordigd door zes ‘voogden’, benoemd door de NieuwZeelandse overheid en de oorspronkelijke Maori-gemeenschap. In 2008
kwamen de rechten van de natuur in de grondwet van Ecuador. In 2011
won daar rivier Vilcabamba de eerste rechtszaak. Inmiddels kregen in 24
landen natuurgebieden en rivieren wettelijke rechten waaronder NieuwZeeland, Colombia, Bangladesh (alle rivieren), Ecuador (Moeder Aarde in
de grondwet) en Oeganda.
Nederland loopt niet voorop. Voorlopers zijn landen met inheemse
bevolking met een andere cultuur, met andere houding t.o.v. natuur met
name in Latijns Amerika. Deze volkeren leven compleet in de natuur en
met de natuur. Zij beschouwen zichzelf als onderdeel van de natuur.

In Nederland zijn sinds begin dit jaar een hele serie publicaties verschenen
over dit onderwerp. In het kwartaalblad van landelijk IVN, Mens en Natuur,
lente 2021, staan op pagina 20 e.v. de volgende artikelen: ‘Moeder aarde
in de grondwet, De rechten van de dingen, De natuur zit echt aan tafel, De
Maas in de wet?, Steun voor erkennen ecocide groeit’. De eerste vier
artikelen staan ook op internet: (https://www.ivn.nl/mens-ennatuur/moeder-aarde-in-de-grondwet). Verder kan verwezen worden naar
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de volgende publicaties. Erik Kaptein, Rechtsgelijkheid voor de natuur,
Waarom
niet-menselijk
leven
rechten
verdient
(https://isvw.nl/shop/rechtsgelijkheid-natuur/).
Op 17-4-21 stond in de Volkskrant het artikel Eigen rechten voor de
natuur? met daarin onder andere aandacht voor bovengenoemd boek van
Erik
Kaptein.
(https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-roep-klinktsteeds-luider-wil-je-de-natuur-echt-beschermen-geef-haar-danrechten~b6fe40e88/). Verder verscheen op 17-5-21 op internet
(https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/rechten-voor-bomen-zeeënen-rivieren-het-kan-heel-goed~bce21704/).
De Maas als rechtspersoon
In Nederland is het initiatief ontstaan om de Maas rechtspersoonlijkheid te
geven. De organisatie Maas Cleanup is daarvoor een petitie gestart:
(https://maascleanup.nl/actie/petitie/). Als je deze nieuwe ontwikkeling
voor natuurbescherming wilt steunen, onderteken dan de petitie. Deze
actie
heeft
al
de
nodige
publiciteit
gekregen:
(https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/deze-limburgers-willen-dat-demaas-rechten-krijgt)/
en
(https://www.ad.nl/limburg/de-maas-moetwettelijke-rechten-krijgen~a0bb2a1a/)
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Tuunwallenwandeling op Texel
Pascalle Satijn
Op onze reis door Nederland kwamen we leuke en interessante
wandelingen tegen. Bijvoorbeeld op Texel: onverwacht hoogteverschil,
forten, een oorlogsbegraafplaats, een kaasboerderij, brouwerij en veel
boerenland. Om de drukte te vermijden hadden we een wandeling
uitgezocht aan de rustige kant van Texel, vanuit het dorpje Oudeschild.
Deze wandeling, De Gouden Driehoek, liep door het boerenland langs en
tussen tuunwallen door. Een tuunwal is een perceelafscheiding gemaakt
van gestapelde graszoden. Tuunwallen komen voor op Texel, maar ook
in Overijssel en Friesland. Het woord is afkomstig van het dialectwoord
tuun, wat erfafscheiding betekent.
Tuunwallen werden aangelegd vanaf 1652 toen perceelafscheidingen
nodig werden. Voor die tijd mochten de boeren op Texel namelijk álle
gronden van het hele eiland, van september tot mei, gebruiken voor het
houden van vee. Waar normaal sloten werden gegraven of paal en draad
werd aangebracht, maakte men nu gebruik van tuunwallen. Sloten waren
niet mogelijk vanwege de hoogteverschillen in het land en de lage
waterstand. Paal en draad was niet mogelijk vanwege het gebrek aan hout
op het eiland, er was toen namelijk nog geen bos op Texel. Ook het
aanplanten van hagen was geen succes vanwege het zilte en ruige
eilandklimaat waardoor de aanplant stierf. Daarom werden er ter plekke
graszoden afgestoken en op elkaar gestapeld zodat een afscheiding
ontstond van ongeveer 1 tot 1,5 meter hoog en 1 tot 2 meter breed.
De tuunwallen bestaan uit bodemmateriaal en hebben door de hogere
ligging ten opzichte van het aansluitende terrein een andere, drogere,
waterhuishouding. Hierdoor groeien er andere plantensoorten, soms zelfs
zeldzame. Zoals bijvoorbeeld kleine ratelaar, grasklokje, Engels gras,
eikvarens, zandblauwtjes en muizenoortjes, die op hun buurt weer veel
insecten aantrekken. De tuunwallen zijn daardoor ook zichtbaar, want
geler, en contrasteren met de omringende vochtige, groene, weilanden.
Hoe zanderiger de ondergrond, hoe slechter de zoden, dus hoe lager de
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tuunwal. Daarom werd boven op de lagere wallen vaker duindoorn of
sleedoorn geplant om de schapen alsnog tegen te houden. In
hoogtijdagen was er sprake van 350 km aan tuunwallen op Texel, niet
alleen langs de weilanden maar ook langs de duingebieden.
Omdat in de 20e
Tuunwallen met schapen en schapenboet
eeuw
wel
voldoende hout en
ander, goedkoper,
materiaal
verkrijgbaar was,
zijn helaas veel
tuunwallen
verdwenen.
Gelukkig zijn ze
nu beschermd en
worden
ze
onderhouden.
Ook wordt op
plekken herstel en
nieuwe
aanleg
van tuunwallen uitgevoerd, zodat de oorspronkelijke en fraaie begrenzing
behouden blijft, maar ook de hoge ecologische waarde in stand blijft. Door
te veel voedselaanbod en te weinig begrazing kunnen de tuunwallen
overwoekerd worden door eenzijdige grassen waardoor de natuurwaarde
daalt. De Lieuw, Agrarische natuur- en landschapsvereniging Texel, zet
zich in voor het juiste onderhoud samen met de boeren. Door juiste
begrazing en het bijhouden van de verruiging verschraalt de tuunwal en
krijgen de specifieke plantensoorten weer de ruimte. Ook
Natuurmonumenten houdt zich bezig met het herstel van de tuunwallen
zodat iedereen van dit specifieke landschap kan blijven genieten.
Bron: Wikipedia, De Lieuw, agrarische natuur- en landschapsvereniging
Texel, Natuurmonumenten
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Activiteiten
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 Derksvan 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 06-8298 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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