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Van de bestuurstafel
Wim Derks
In voorliggende Haamsjeut staan de jaarverslagen van de werkgroepen
en van IVN-Ulestraten als geheel. Daarmee wordt een beeld gegeven van
de vele activiteiten die onder de paraplu van IVN-Ulestraten plaats hebben
gevonden in het afgelopen jaar.
In het lopende jaar is inmiddels de natuur- en beleefcursus begonnen. Het
aantal deelnemers is weliswaar beperkt, maar het bestuur vond het toch
de moeite waard om deze cursus te laten doorgaan. Het is een cursus
voor beginners en hij heeft in ieder geval een aantal nieuwe leden
opgeleverd.
Dan nog even uw aandacht voor het volgende. IVN-Ulestraten viert
volgend jaar het 40-jarige jubileum, een gebeurtenis die we niet zo maar
voorbij kunnen laten gaan. Er is momenteel een jubileumcommissie
gevormd die aan dat jaar een bijzondere invulling zal geven.
Ook is inmiddels gehoor gegeven aan het verzoek uit de ALV om
Facebook meer te benutten met als doel een nieuwe doelgroep te
bereiken.
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Even voorstellen: Pascalle Satijn
Zoals iedereen heeft
kunnen lezen in de vorige
Haamsjeut
ben
ik
voorgedragen om het
bestuur “te verjongen”.
Gelukkig is tijdens de
ledenvergadering
die
voordracht
positief
ontvangen zodat ik nu
echt kan starten, hoewel
verjonging, ik ben 52 en
al sinds 1973 woonachtig
in Ulestraten. Vanuit
Maastricht
zijn
mijn
ouders destijds met het
gezin
verhuisd
om
“buiten” te gaan wonen,
zodat mijn broer en ik in het groen en de rust zouden opgroeien. Goede
keus, want ik ben er nooit meer weggegaan.
Begonnen in de Gulden Putstraat en vervolgens de Henri Dunantstraat,
altijd op loopafstand van veld en bos en ook altijd buiten op straat spelend.
Je zag de wijk wel veranderen. In het begin was er nog veel ruimte,
onderaan de Gulden Putstraat lag nog een weiland met hoogstambomen,
perfecte klimbomen. De Henri Dunantstraat was er nog niet, maar wel een
weiland waar soms het circus stond, kortom genoeg groen en rust.
Vakanties gingen naar Oostenrijk, Ardennen, Zeeuwse of Belgische kust,
in ieder geval waren we veel buiten en dankzij mijn ouders heb ik daardoor
de liefde voor het buiten zijn en voor alles wat groeit en bloeit
meegekregen. Regelmatig werden zielige vogeltjes, vermoeide
wedstrijdduiven, muizen of katten (waarvan er eentje als dank een heel
nestje in het houthok legde) opgevangen. Er werden plantjes gekweekt en
ik moest en zou een groentetuin achter de garage. Wandelen deden we
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veel, ook met de Maastrichtse Skiclub, waar mijn ouders lid van waren.
Daar leerden we om tijdens het wandelen zwerfafval op te ruimen, een
traditie die ik zelf nog steeds in ere houd (dat is overigens dweilen met de
kraan open).
In de lagere school vond ik de lessen over Ulestraten en de
ontstaansgeschiedenis erg interessant, vooral de verhalen die meester
Pierre vertelde over de Romeinen, de wijngaarden en het ooit aanwezige
kasteel op de Wijngaardsberg. Daarna kwam een tijd van leren, Stella
Maris Meerssen, HTS Heerlen en Technische Universiteit Eindhoven.
Samenwonen in de Ligtenbergstraat, getrouwd, huis gekocht in de Henri
Dunantstraat en vervolgens verhuisd naar de Putstraat, waar we alweer
16 jaar wonen tegenover de camping. Geen kinderen, maar diverse
huisdieren, variërend van opvang-konijnen/hamsters/vogels/vissen tot
inmiddels alleen nog 1 zwerfkat en 3 kippen. Plus de verzorging van alle
beestjes die de achtertuin bezoeken, waarbij de Boerenbond
hofleverancier is.
Ook onze eigen reizen staan in het teken van natuur, waarbij we zowel
flora als fauna bekijken, veel buiten zijn maar ook graag de inwendige
mens versterken door leuke restaurants uit te zoeken. We komen dan ook
altijd terug met erg veel foto´s.
Voor het IVN Ulestraten probeer ik me zo goed mogelijk in te zetten, iets
wat soms lastig is vanwege de benodigde tijd. Ik werk nagenoeg fulltime
als projectleider bij de Gemeente Maastricht, waarbij ik op dit moment
onder andere bezig ben met de herbestemming van de Sphinxpanden
voor Loods5 en Blanche Dael, en de restauratie en herbestemming van
de Gasfabriek. Daarnaast wil ik ook tijd doorbrengen met mijn ouders:
wandelen met mijn moeder, problemen oplossen met de computer en
smartphone, samen lunchen, etc.
Toch hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren! Het zou vreselijk
zijn als we IVN Ulestraten niet kunnen laten voortbestaan.
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN-Ulestraten 2019
Verslag: Leon Schoenmakers
Gehouden op woensdag 23 januari 2019 in verenigingslokaal Onder d’n
Huppel.
-Aanwezig: 25 personen
-Afgemeld: 4 personen, waaronder onze jubilaris Dhr. Ger van Hees.
1
Opening door de (waarnemend) voorzitter
Welkom en opening door waarnemend voorzitter Wim Derks, waarin een
speciaal welkom aan de aanwezige ereleden Wil Dohmen en Jos Smeets.
2
Notulen Jaarvergadering 2018
De notulen van de Algemene ledenvergadering op 17 januari 2018
worden, zonder op- en/of aanmerkingen, door de aanwezigen
goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3
Bestuursverkiezing
Volgens rooster, zal Leon Schoenmakers aftreden. Leon Schoenmakers
wordt door de vergadering, herbenoemd voor een bestuurstermijn van 4
jaar. Daarnaast wordt Pascalle Satijn voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Nadat Pascalle Satijn zich heeft voorgesteld wordt zij, zonder
tegenstemmers, toegevoegd aan het bestuur, dat momenteel daardoor uit
7 personen zal bestaan. Wim Derks geeft aan blij te zijn met zowel het
aantal als de fijne manier waarop binnen het bestuur wordt samengewerkt.
Tevens geeft Wim Derks aan dat IVN Ulestraten uitdrukkelijk op zoek is
naar een nieuwe voorzitter.
4
Presentatie van het jaarverslag 2018
Ook in het afgelopen jaar zijn er, mede door de actieve inzet van IVN
leden, mooie resultaten bereikt. Voor meer informatie over de uitgevoerde
werkzaamheden en activiteiten, zie de jaarverslagen die verderop in deze
Haamsjeut gepubliceerd staan. Gelukkig is de daling van het aantal leden
omgebogen naar een lichte groei. Mogelijk door de actie ‘’Leden werven

7

leden’’ had IVN Ulestraten op 31 december 2018, 112 geregistreerde
leden. Ook voor het komende jaar zullen we trachten het aantal leden te
behouden en hopelijk weer te laten stijgen. Jammer genoeg daalt het
aantal jeugdleden waardoor, en dat kunt u lezen in het jaarverslag van de
jeugdwerkgroep, we genoodzaakt zijn de reguliere jeugdactiviteiten te
stoppen. Op 30 december jl. waren er 45 personen die meeliepen met de
39e oudejaarswandeling, de oudste traditie van onze vereniging en ook al
39 jaar voorbereid en georganiseerd door Fred Erkenbosch. Het
gemiddeld aantal bezoekers aan lezingen (thema-avonden) betrof 29.
5
Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen
De coördinatoren doen verslag over de activiteiten van hun werkgroep, in
het afgelopen jaar. Deze verslagen staan verderop gepubliceerd in deze
Lente Haamsjeut.
6
Financieel verslag 2018
Voorafgaande aan de vergadering heeft de penningmeester de
aanwezigen voorzien van het financieel jaaroverzicht 2018.
Penningmeester Wim Derks, geeft een overzicht en toelichting over onze
financiële positie. De vereniging heeft een redelijk boekjaar achter de rug,
waarin we momenteel een beetje in de min staan. Afgelopen jaar hebben
we bij de stichting Dier in Nood een projectaanvraag ingediend voor de
realisatie van nestkasten. Door een actieve rol van Jan de Veen en
onderbouwing van deze aanvraag door Pascalle Satijn, ontvingen we een
donatie van € 750,00. De contributie voor het jaar 2020 zal conform
onderstaand overzicht gelden.
Lid Ulestraten / donateur
Lid IVN-landelijk
Huisgenootleden
Jeugdleden

€ 16,-€ 20,-€ 8,-€ 5,--
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7
Rapport kascontrolecommissie
Jac Mulders stelt dat de commissie een zeer overzichtelijk en transparant
financieel overzicht heeft kunnen inzien. Hij stelt dan ook voor om de
penningmeester decharge te verlenen over de financiële verslaglegging
betreffende het jaar 2018. Met een waarderend applaus sluit de
vergadering zich daarbij aan. Van de controlecommissie is Jac Mulders
aftredend. Nieuw gekozen lid voor 2019 is Peter Ummels. De
kascontrolecommissie 2019 zal gevormd worden door: Henk Urlings, Piet
Schols en Peter Ummels.
8
Huldiging jubilaris
Helaas, mede i.v.m. de reisafstand, is Dhr. Ger van Hees vanavond
afwezig. Ger van Hees was in het verleden zeer actief betrokken bij onze
vereniging. Zo was hij lang lid en inzetbaar als leider van de
jeugdwerkgroep.
9
Toekomstvisie IVN Ulestraten
Het aanbieden van mooie wandelingen en actuele thema lezingen blijven
actueel voor het bestuur. Daarnaast zullen de voorbereidingen starten
t.b.v. ons 40 jarig jubileum in 2020. Inmiddels is er binnen het bestuur een
voorbereidingscommissie benoemd.
10

Mededelingen van Algemene aard

IVN Ulestraten gaat, samen met IVN Meerssen, een Natuur en
Beleef
cursus
organiseren.
Voor
meer
info
ga
naar
www.ivn.nl/afdeling/ulestraten of www.ivn.nl/afdeling/meerssen.
In de discussie die ontstaat, n.a.v. publicaties dienaangaande, geeft Sjo
Meels aan dat er meer reclame gemaakt kan worden middels publicaties
op Facebook. Het bestuur geeft aan te bezien op welke wijze dit het beste
gerealiseerd kan worden.
Op 17 september as. zal er speciale aandacht zijn voor Ulestraten
75 jaar bevrijd. Pierre de Rooij is bezig met de voorbereiding hiervan. Ook
IVN Ulestraten zal in haar programma hier aandacht aan schenken.
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11
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze, met een heerlijk stukje vla en kopje koffie / thee geeft Fred
Erkenbosch aan de hand van een mooie PowerPoint presentatie weer wat
er door diverse leden van IVN Ulestraten gedaan en verwezenlijkt is in
onze mooie omgeving en hoe dit een positieve invloed heeft gehad op de
natuur.
Met dank, middels applaus, wordt deze Algemene Ledenvergadering
2019 afgesloten.
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Jaarverslag
over 2018

IVN-Ulestraten

Wim Derks
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in
het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene beschrijving van IVNUlestraten. Het afgelopen jaar was dankzij de meestal belangeloze inzet
van velen weer geslaagd te noemen.
Doelstelling
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Dit is de officiële
naam sinds enkele jaren. Met natuureducatie, activiteiten en cursussen
laat IVN kinderen, volwassenen en ouderen de natuur van dichtbij
beleven. Ten behoeve van de natuurbeleving organiseert IVN-Ulestraten
diverse activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen, cursussen,
lessen, werken in de moestuin en in de natuur.
Daarnaast neemt IVN-Ulestraten deel aan diverse vormen van overleg
met de gemeente en andere instanties. Daar wordt kennis en ervaring
ingebracht in het belang van natuurbehoud en natuurontwikkeling.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de natuur uitvoeren, tot het actief bijdragen
leveren aan natuur- en milieueducatie. Op het einde van het verslagjaar
hadden we 112 leden/donateurs. Ons ledenaantal had na een aantal jaren
met een licht stijgende lijn een top bereikt van 120 in 2015. Daarna volgde
een daling naar 98 in 2017. Dat deze dalende lijn weer is omgezet in een
stijging is te danken aan de ledenwerfacties in 2018. Allereerst door een
extra Haamsjeut in de zomer onder het motto: Leden werven leden. En
door het uitbrengen van een nieuwe informatieve wervingsfolder, die wij
bij onze activiteiten uitdelen aan belangstellenden. Wij hopen op die
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manier ons ledenaantal op niveau te houden, nodig voor een
levensvatbare vereniging.
Doelgroepen
IVN-Ulestraten richt zich op de burgers in het algemeen via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten en cursussen, maar ook op bestuurders via
overleg met en advies aan de gemeente. Jeugdigen proberen we via de
jeugdgroep, de Kwallef en de basisschool te interesseren voor de natuur.
Activiteiten
•
Lezingen / thema-avonden; maandelijks (afgezien van de
zomermaanden) wordt een thema-avond georganiseerd. Het
gemiddeld aantal aanwezigen in 2018 was 28, een mooi aantal.
•
IVN heeft meegedaan aan de nationale boomfeestdag.
•
Samen met IVN-Meerssen was er in 2018 een plantencursus.
•
Daarnaast zijn er de activiteiten van de verschillende werkgroepen
met actieve leden die zich inzetten voor de natuur en het milieu in
ons mooie dorp. Het bestuur is zich ervan bewust dat deze
activiteiten de grondslag van onze vereniging vormen en geeft waar
mogelijk de nodige ondersteuning. Zo hebben wij voor het
nestkastenproject een subsidie van € 750 aangevraagd en gekregen
van Stichting Dier in Nood Maastricht.
Netwerk
In het overheidsbeleid neemt duurzaamheid, natuur, milieu en landschap
een steeds belangrijkere plaats in. IVN-Ulestraten geeft daar invulling aan
door op diverse niveaus te overleggen, adviseren en acteren.
Hierna volgt (in willekeurige volgorde) een overzicht van het grootste deel
van ons netwerk.
•
•

IVN-landelijk; IVN-district Limburg; IVN-regio Maas en Mergelland;
IVN-Meerssen; een keer per jaar overleg, gezamenlijke jeugdgroep,
gezamenlijke cursus
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Meerssen
-Groen Platform: een adviesorgaan van het college van B en W. In
dit platform zijn naast IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten o.a. de
volgende organisaties vertegenwoordigd: Milieudefensie Meerssen,
IKL, LLTB, Wildbeheer-eenheden (WBE), Dienst Landelijk Gebied
(van het ministerie van LNV), Rijkswaterstaat en de Gemeente
-Maaibeleid wegbermen
-Paddenoverzet
-Boomfeestdag
-Natura 2000 Bunderbos
-Wateroverlast
-Operatie Steenbreek
-Onderhoud Biesenberg
Waterschap Limburg, wateroverlast, operatie steenbreek
Stichting Duurzaam Meersen, Platform Duurzaam Meerssen,
Duurzaam Meerssen Dag
Basisschool, lessen en werken in Kwallef
StaatsBosBeheer, onderhoud bos, geologisch monument, poelen
Bosgroep Zuid
Grouwels Vastgoed, voorlichting over de ontwikkelingen in en
onderhoud van het Vliekerbos
Landgoed Biesenberg en Kwallef van Vliek, voormalige kasteeltuin
ingericht als ecologische moestuin
CNME-Maastricht, natuurgidsenopleiding
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, Nacht van de Nacht
Organisatie

Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 6 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep en voor alle
werkgroepen is een coördinator beschikbaar.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 10 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en Reptielen, Jeugd, Kwallef, Vliekerbos,
Planten, Publicaties, Vogels, Wandelingen en Excursies, Biesenberg.
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Werkgroep Afdelingsblad en Website
Coördinator André Ament
De werkgroep D’n Haamsjeut is verantwoordelijk
voor het afdelingsblad, dat 4 keer per jaar
verschijnt en voor het bij houden van de website.
Vanaf het begin van dit jaar bestond het
redactieteam van D’n Haamsjeut, naast
ondergetekende, uit Leo Bielders en Leon
Schoenmakers.
Wij hebben dit jaar een viertal afleveringen gemaakt van ieder 52 pagina’s.
Dit is tevens het maximum per nummer dat druktechnisch gesproken
mogelijk is. Wij hebben dit jaar een bijzondere ledenwerfactie
ondernomen. Bij het zomernummer heeft ieder lid een extra nummer van
de Haamsjeut ontvangen om uit te delen aan een bekende, met als doel
deze te informeren over IVN-activiteiten en te interesseren om lid te
worden van IVN-Ulestraten. We hebben daarmee een bescheiden succes
behaald. De daling in het aantal leden is in ieder geval een halt
toegeroepen.
Naast doorlopende verhaallijnen, zoals de Kwallef (Henk Urlings,
aflevering 21) en verhalen over Waterval (Wim Derks en André Ament,
aflevering 14) zijn er schrijvers met min of meer vaste onderwerpen. Jan
van Dingenen levert kopij over het onderwerp planten, Paul Notten over
heemkunde en de Vogelwerkgroep over (natuurlijk) vogels. Daarnaast
ontvangen we gelukkig ook steeds meer kopij van andere schrijvers,
waaronder Els Derks-van der Wiel, Jean Slijpen, Fred Erkenbosch en Wim
Ghijsen. Dit alles leidt tot een gevarieerd aanbod van onderwerpen,
hetgeen de aantrekkelijkheid van D’n Haamsjeut hopelijk ten goede komt.
Tenslotte hebben we een nieuwe rubriek in het leven geroepen, namelijk
de Oude Doos, waarbij we uit de oude Haamsjeuten artikelen selecteren.
Daarbij vragen we de oorspronkelijke schrijvers om hierop nog eens te
reflecteren en na te gaan welke relevante veranderingen er zich inmiddels
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hebben voltrokken. Wij danken de schrijvers voor hun artikelen en hopen
dat zij ons nog lang van kopij zullen voorzien.
Tenslotte zijn we ook dank verschuldigd aan Wil Dohmen, die met hulp
van Marie-José Steijns-Kurvers en Fred Erkenbosch er voor zorgt dat D’n
Haamsjeut bij u in de bus valt, hetgeen de vereniging ook nog eens veel
portokosten bespaart. Dank daarvoor!
De website wordt up to date gehouden door Hélène Vaessen, een student
uit ons dorp, die momenteel in Eindhoven studeert. Ondanks haar drukke
studiewerkzaamheden vindt zij steeds de tijd om voor IVN-Ulestraten de
website bij te houden. Zij wordt daarbij van informatie voorzien door Leon
Schoenmakers en ondergetekende. In de praktijk werkt dit voortreffelijk en
we hopen dan ook de samenwerking met Hélène nog jaren te kunnen
voorzetten.
Wij hopen van harte dat 2019 ook weer een interessant jaar wordt voor
IVN-Ulestraten. Wij nodigen jullie van harte uit om jullie natuurbelevenissen met ons te delen in het komende jaar.
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Coördinator Wim Derks
Zoals elk jaar zijn er ook in 2018 weer
verkeersborden
geplaatst
tijdens
de
paddentrek in Schietecoven en Waterval.
Mensen weten ons te vinden als ze vragen
hebben over kikkers, padden salamanders en
reptielen.
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Werkgroep Jeugd
Jeanny Bronckers, secretaresse IVN Meerssen
Het aantal jeugdleden van de Jeugdgroep daalt de
laatste jaren steeds een beetje. Echter alle beetjes
bij elkaar zijn dusdanig veel dat de opkomst bij de
maandelijkse activiteit dit schooljaar een
gemiddelde kent van 4 (à 5) kinderen. Vanuit
Ulestraten staat helaas geen enkel jeugdlid op de
lijst en dat is al jaren zo. Dit ondanks alle moeite
en inzet van de jeugdleiders en de coördinator, Jeanne Lam voor IVN
Meerssen en Jan de Veen voor IVN Ulestraten.
Het vele voorbereidingswerk weegt niet meer op tegen het aantal kinderen
dat meedoet. In een gezamenlijk overleg (21 januari 2019) van
jeugdleiders en bestuur van beide IVN afdelingen is besloten de
gezamenlijk jeugdgroep dit schooljaar af te bouwen. De geplande
activiteiten t/m juni gaan gewoon door. Daarna wordt incidenteel nog wel
een jeugdactiviteit georganiseerd, maar niet meer maandelijks in
“Clubverband”. En misschien op een andere dag. Voor een dergelijk
jeugdactiviteit kunnen de huidige jeugdleden eventueel worden
uitgenodigd en zal via de media hiervoor reclame worden gemaakt.
Hieraan zijn dan voor de deelnemers geen kosten verbonden. Het is dan
een IVN activiteit, zoals alle andere reguliere activiteiten van IVN
Meerssen en IVN Ulestraten. Iedereen is welkom, wel of geen lid en
zonder kosten. IVN Meerssen had al besloten om dit kalenderjaar geen
contributie nota’s te versturen naar de jeugdleden.
Het stoppen met de jeugdgroep betekent niet dat we de jeugd gaan
vergeten. We blijven ons best doen om de jeugd betrokken te houden bij
de natuur. Bijvoorbeeld: Een groep van Basisschool de Bundeling gaat
voor het 2e jaar op rij meedoen aan de padden overzetactie bij
Vaeshartelt.
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Werkgroep Kwallevers van Vliek
Coördinator Jo Frenken
Voor ons was 2018 geen succesjaar gezien
de opbrengsten, maar wel gezien het
leerproces. We hadden een redelijk
aardappeljaar, maar met de oogst van andere
groentesoorten ging het aanzienlijk minder.
Ook was de coloradokever dit jaar veelvuldig
aanwezig en hebben deze voor zover als mogelijk weggevangen. Een
succes was de oogst van pruimen, perziken en tomaten. Ook een succes
was onze open dag in juli: het aantal bezoekers was groot, ook mede door
de georganiseerde wandeling de Biesenberg
met als gids Fred
Erkenbosch. Op basis van leerervaringen uit voorgaande jaren hebben we
ook dit jaar weer het wisselsysteem toegepast, waarbij steeds wisselende
percelen worden gebruikt voor hetzelfde gewas.
De schooljeugd van groep 6 in groepjes van 6 kinderen hebben onze tuin
bezocht en weer belangrijk werk verricht. Zij weten nu alles van
aardappelen, sla, wortelen, erwten, pompoenen en naderhand het
oogsten. Bovendien hebben ze geproefd van al dat lekkers dat in onze
kwallef groeit. Echter na de zomervakantie viel er voor de jeugd niet veel
meer te oogsten gezien de zomerse omstandigheden. Vandaar dat we
voor groep 6 een rondleiding c.q. excursie naar de
Limburgse Stroopfabriek Canisius in Schinnen
hebben geregeld. Dit vonden de kinderen leerzaam
en er werden dan ook legio vragen gesteld. Maar nog
leuker was achteraf een flesje appelsiroop voor de
pannenkoeken als presentje. Wat 2019 betreft ligt het
werk even stil, maar de plannen liggen reeds klaar:
als de lente zijn intrede doet wordt er gepoot en
gezaaid. De kwallef is een bijzonder initiatief en een goede stimulans voor
de saamhorigheid van de gemeenschap. Wij hopen op een mooie zomer,
zodat we weer volop kunnen genieten van het cultureel erfgoed: de kwallef
van Vliek.
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Werkgroep Vliekerbos
Coördinator Fred Erkenbosch
Ik wil in dit jaarverslag 2018 niet chronologisch de
activiteiten gaan opsommen die we afgelopen jaar
weer hebben ondernomen: dat waren er ook dit
jaar weer meer dan genoeg. Op jaarverslagen uit
het verleden staat alleen een nieuw jaartal, de
projecten blijven bijna hetzelfde. Een snoeibeurt
hier een maaipartij daar, een zitbankje plaatsen of
verplaatsen. Maar dit alles doen we als vrijwilligers
met veel plezier en voor een betere natuur. We proberen onze
natuurgebieden zo veel als mogelijk in te richten, dat flora en fauna zich
goed kunnen ontwikkelen en mensen, door ons werk, ervan kunnen
genieten. En dat begint na al die jaren vruchten op te leveren maar het is
wel een zaak van lange adem.
Maar ik wil ook even terug gaan in de tijd. Sinds de oprichting van onze
vereniging, in maart 1980, is er altijd een groepje leden bezig gebleven
met verschillende werkzaamheden in gebieden waarvan oorsprong veel
natuur aanwezig is. Dit gebeurde met de opvang van jonge, verdwaalde
dassen in 1984 en het prille onderhoud in 1991 aan de paden in het
Vliekerbos. Met het ophangen van een verbodsbord voor motoren en
ruiters (volgens eigen ontwerp) op een Amerikaans eik in de allee, eind
jaren tachtig, voldeden we aan een verzoek van de toenmalige eigenaar
Van Meeuwen. Deze Amerikaanse eik werd in 2010 gekapt. Ook de
restauratie van de Libanonceder op de Wijngaardsberg die na een hevig
noodweer in de zomer van 1984 zwaar toegetakeld was, bracht de groep
van toen veel voldoening. Deze restauratie gebeurde uiteraard in overleg
met de eigenaar dhr. Horsmans. Zo is uiteindelijk in het begin van de jaren
negentig een werkgroep, toen nog zonder naam, ontstaan die zich meer
en meer ging inzetten voor de bijzondere projecten in natuurgebieden van
Ulestraten. Deze werkgroep is een belangrijke pijler van onze vereniging
geworden. Met de komst van de nieuwe eigenaar op Landgoed Vliek, in
2005, kreeg de werkgroep, bestaande uit 4 leden, ook de nieuwe naam
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“Werkgroep Vliekerbos”. De activiteit op het Landgoed bestaat
hoofzakelijk uit werkzaamheden in het Vliekerbos, vooral het begaanbaar
houden van de wandelpaden. Dit alles gebeurt zonder wederzijdse
verplichtingen. Deze werkzaamheden zijn, anno 2018, nog altijd gaande
tot ieders tevredenheid. De werkgroep richt zich ook al jaren op andere
projecten in Ulestraten zoals in Waterval. Hier gaat het om het behoud van
de moesdistel, zichtbaar houden van het geologisch monument en het
terug brengen van de cultuurhistorisch belangrijke en unieke
wijnterrassen. Bij bosranden waar we in het verleden een aantal
zoomvegetaties hebben aangelegd blijven we actief.
Ook in het natuurgebied de Biesenberg werd veel achterstallig onderhoud
gepleegd: inmiddels is voor de Biesenberg een nieuwe werkgroep
opgericht. Wandelaars of toevallige passanten prijzen onze
werkzaamheden en inzet voor de natuur, sommige denken zelfs dat we
bezig zijn met een opgelegde taakstraf, anderen geven ongevraagd
advies over plekken die ook om onderhoud vragen.
In 2013 werd vanuit deze werkgroep de alom bekende moestuin ‘de
Kwallef van Vliek’ opgestart. Het enthousiasme van de actieve Kwallef
leden en het groot aantal bezoekers van de afgelopen open dagen
bewijzen het bestaansrecht van deze bijzondere tuin. Drie nieuwe leden
van de werkgroep Kwallef kwamen in 2014 onze werkgroep versterken en
zijn er nu nog actief.
Begin 2014 werd op een weiland van Landgoed Biesenberg een baal met
zaadmengsel uit een orchideeën-weide, bij Kerkrade, uitgerold. Nog geen
orchidee gezien maar wel al jaren geel bloeiende grote ratelaars, een
halfparasiet. In 2018 waren dit al meer dan 10.000 stuks. Dit zwaar bemest
grasland uit het verleden werd in vier jaar een botanisch waardevol
grasland met een grote soortenrijkdom. (Een excursie hier volgt op
woensdag 5 juni 2019, 1930 uur vertrek bij de Kwallef.)
In oktober 2018 hebben we met het Waterschap Limburg de plaats van de
nieuwe dijk bij de moesdistel mogen meebepalen, zodanig dat er voor de
moesdistel geen gevaar meer bestaat dat ze uit het gebied zou verdwijnen
door de aanleg van deze dijk.
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Toekomst visie: Al deze bovengenoemde projecten zijn ook in 2018 weer
doel geweest van onze activiteit. In april 2018 werd, zoals eerder
opgemerkt, een nieuw zitbank geplaatst bij het geologisch monument.
Voor 2019 zijn we van plan op dezelfde voet verder te gaan zolang de
gezondheid het toestaat en het plezier in de werkzaamheden blijft. De
werkgroep Vliekerbos bestaat hoofdzakelijk uit leden die de senioren
leeftijd (65+) al lang gepasseerd zijn. Toch blijven we met jeugdig elan en
genoeg energie dit werk doen. Werken in de natuur is ook goed voor het
sociale contact en stimuleert tot bewegen. Inmiddels genieten we al jaren
van de resultaten van ons werk. Door mogelijke aanwas in de toekomst
van nieuwe jongere leden, zou onze werkgroep nog jaren door kunnen
gaan met dit belangrijk werk. De natuur zal meteen toeslaan als we om
een of andere reden moesten stoppen met onze werkzaamheden. Leden
van de werkgroep, dank voor jullie jarenlange inzet voor de natuur in
Ulestraten.
Werkgroep Publiciteit
Coördinator Leon Schoenmakers
De taak van de werkgroep Publiciteit is om alle
activiteiten aan te bieden bij de diverse media en
informatiekanalen om een breed publiek te
bereiken. In 2018 heeft IVN Ulestraten weer een
groot aantal activiteiten georganiseerd zoals
plantencursus (samen met IVN Meerssen),
lezingen, excursies, wandelingen en doe activiteiten voor de jeugd, etc.
Al deze activiteiten zijn opgenomen in het programma dat o.a. in d’n
Haamsjeut en op de website van IVN Ulestraten vermeld staat. Bij diverse
media publiceren we rechtstreeks op hun website. Uiteraard werden
activiteiten ook aangeboden voor publicatie op papier.
Plaatsing voor publicaties, in 2018, werden verzonden naar;
Contactblad Ulestraten
De Geulbode
Via Meerssen
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Via Beek
De Beekdaeler
De Natuurgids
En de websites van onderstaande media.
Buitengoed Geul & Maas
Look2Go
Meer Vandaag
Nieuwsbrief Gemeente Meerssen
VVV Limburg
De Limburger / Uitagenda
Werkgroep Vogels
Coördinator Bert Merk
De werkgroep komt iedere tweede woensdag
van de maand van 20:00 uur t/m 22:00 uur
bijeen in ons verenigingslokaal Onder D'n
Huppel. Excursies worden in overleg op een
zondag per maand gepland. Mocht u
belangstelling hebben om een avond of een
excursie bij te wonen dan bent u altijd welkom.
Onze excursie in januari was naar Wijvenheide
(België) waar we veel watervogels hebben
waargenomen zoals fuut, krakeend, kuifeend,
dodaars, wilde eend, blauwe reiger en veel grote
zilverreigers. Ook diverse mezensoorten; koolpimpel- staart- en kuifmees. grote bonte specht
en groene specht.
In februari bezochten we het Hamsterreservaat in Sibbe, veel
vinkachtigen, groenling, geelgors, rietgors, putter en vink. Ook dit jaar
weer de blauwe kiekendief, buizerds en torenvalken.
In maart zijn we naar Itteren langs de Maas geweest waar veel ganzen
zoals de grauwe gans, grote Canadese gans en nijlgans voorkomen.
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Diverse soorten eenden waaronder tafeleend, wintertaling, kuifeend en
niet te vergeten de grote zaagbekken.
In april was een bezoek aan de Groote Peel zeer de moeite waard. Daar
waren de roodborsttapuiten en blauwborsten veelvuldig aanwezig. Ook
bijzonder de middelste bonte specht.
In mei was de bedoeling naar Thorn De Grote Hegge te gaan om de
nachtegaal en de zomertortel te spotten. Maar wegens vakantie en
communiefeesten is dit niet doorgegaan.
In september het gebied van de Rode Beek-Roerdalen-Vlodrop bezocht
waar veel grote en zang lijsters zaten en bijzonder de kruisbekken.
Oktober weer naar Itteren voor de watervogels o.a. pijlstaart, slobeend,
wintertaling, smient, grote zilverreiger en bijzonder groenpootruiters en
bonte strandlopers.
Aangezien in andere vogelgebieden maar weinig vogelsoorten aanwezig
zijn trekken we in november weer naar Itteren waar buiten de watervogels
veel putters, kneu's, groenlingen, vinken en graspiepers aanwezig waren.
In december wederom naar Itteren om de klapekster te spotten die liet
zich goed zien door de telescoop. Veel eendensoorten, ganzen en
zaagbekken. Bijzonder waren de Indische ganzen, brilduikers, en
nonnetjes.
Werkgroep Wandelingen en Excursies
Coördinator Wim Derks
Het organiseren van natuurwandelingen en
excursies is een kernactiviteit van IVN. Er zijn
echter slechts drie actieve natuurgidsen bij
IVN-Ulestraten: Fred Erkenbosch, Els en Wim
Derks. Deze personen zijn ook op andere
wijze actief voor natuur en milieu. Het
programma van wandelingen en excursies
heeft inmiddels een aantal vaste onderdelen.
De langste traditie heeft de oudejaarswandeling, in 2018 voor de 39e keer
met ongeveer 45 deelnemers. De vuurvliegjeswandeling op de late
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woensdagavond rond de langste dag is altijd spectaculair, met dit jaar 16
deelnemers. De Nacht van de Nacht op de laatste zaterdagavond van
oktober is sinds vele jaren een gezamenlijke activiteit met IVN-Meerssen
en Milieudefensie Meerssen met dit jaar 29 deelnemers.
Naast deze vaste activiteiten waren er in 2018 nog drie andere
wandelingen / excursies. Het gemiddeld aantal deelnemers van de zes
activiteiten in 2018 was 28. Een mooi aantal.
Werkgroep Biesenberg
Coördinator Wim Ghijsen
Gedurende de afgelopen 4 jaar zijn er door
IVN-Ulestraten werkzaamheden verricht in
het
natuurgebied
Biesenberg
bij
Schietecoven, eigendom van de gemeente
Meerssen. De eerste werkzaamheden
bestonden voornamelijk uit het verbreden
van het wandelpad dat door het oude
bosgedeelte loopt (grenzend aan de
Putstraat). Op enkele drassige plaatsen
werd het pad wat omgeleid of werden er
houtsnippers aangebracht. Veel wandelaars weten dit pad inmiddels te
vinden en dit wordt nu van gemeentewege goed onderhouden. Vanaf
januari 2016 werd begonnen met het uitdunnen van de bosaanplant in het
nieuwe gedeelte van de Biesenberg (grenzend aan de Hekstraat). Bij een
nieuwe bosaanplant worden de jonge bomen op korte afstand van elkaar
geplant om ongewenste onder begroeiing te voorkomen, maar na verloop
van enkele jaren moet de helft van de aanplant worden omgezaagd om
de overblijvende bomen de kans te geven ook in de breedte te kunnen
groeien en om de biodiversiteit van het bos te verhogen. Van de
omgezaagde boompjes worden takkenrillen gemaakt, die kunnen worden
benut door insecten, vogels en kleinere zoogdieren, maar dit dood hout
brengt ook weer nieuw leven in het bos. Ook in 2018 zijn wij met dit
uitdunnen verder gegaan totdat het broedseizoen ons dwong om op te
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houden. Om meer effectief te kunnen werken heeft de werkgroep
inmiddels een kettingzaag aangeschaft en samen met eigen middelen (en
ook geleende) kunnen we echt resultaten boeken. De gebruikte brandstof
en afschrijving van de zaag kunnen we bij de gemeente declareren.
Vanaf 20 december 2017 tot 6 maart 2018 hebben wij in totaal 97 manuren
besteed aan uitdunnen en het maaien van braamstruiken om het bos
zoveel mogelijk kansen te bieden zijn biodiversiteit uit te breiden. Daar
waar het (nieuwe) bos grenst aan de Hekstraat is het bos over een flink
aantal meters teruggesnoeid om veiligheidsredenen, maar ook om daar
een zogenaamde mantel-zoomvegetatie te kunnen ontwikkelen. Dit houdt
in een geleidelijke overgang van kruidlaag naar hoogbos. De breedte van
een goede bosrand varieert tussen de 1 tot 1,5 maal de boomhoogte. Dit
vormt een geweldig biotoop voor tal van planten, struiken, insecten, vogels
enz. Wij proberen op zoveel mogelijk plaatsen langs de kanten van het
bos een dergelijke geleidelijke overgang te creëren. Omdat de bomen en
struiken zo snel groeien moet er ook in de komende jaren flink gezaagd
en gemaaid worden, voorlopig genoeg werk aan de winkel! Eind 2018
bestond deze werkgroep uit 9 personen
Voor degenen die het
nieuwe bos nog niet
ontdekt
hebben
hierbij een overzicht.
In het midden van het
plaatje ligt camping
d’n Uul, rechtsboven
het
oude
bos
grenzend aan de
Putstraat
en
linksonder de nieuwe
bosaanplant van de
Biesenberg grenzend
aan de Hekstraat.
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Werkgroep Planten
Coördinator Sjo Meels
Het afgelopen jaar heeft IVN Ulestraten
in samenwerking met IVN Meerssen
een Planten cursus verzorgd. De
aanmelding verliep voorspoedig: er
waren 21 cursisten en we hebben nog
enkele mensen moeten teleurstellen.
Tijdens deze cursus, in de periode
maart t/m mei, is ingegaan op de
indeling van het plantenrijk, de bouw van de plant, het biotoop van de
plant, het determineren van planten. Ook werd aandacht geschonken aan
de kenmerken giftigheid (al of niet eetbaar) en geneeskrachtige werking
van planten. De binnenlessen werden gehouden bij IVN locatie Ulestraten
en IVN locatie Meerssen en werden steeds afgewisseld met een buitenles.
Tijdens de buitenlessen hebben we de locaties Bunderbos,
Savelsbos en de Dellen bezocht hetgeen zeer de moeite waard was. Al
met al een geslaagde cursus. Tevens is afgelopen jaar ook een lezing
georganiseerd over de apotheek in de achtertuin die druk bezocht was.
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Ereprijs, een moeilijke familie
Jan van Dingenen
Inleiding
Ereprijs is een leuke familie met veel familieleden en met lieve bloemetjes.
We hebben meer dan twintig soorten in Nederland en daar zijn eigenlijk
geen vervelend woekerende soorten bij. Maar ze uit elkaar houden is bij
een aantal soorten ereprijs niet eenvoudig. Ik ben gewend om eerst foto’s
te maken en dan thuis de naam er bij te zoeken. Dat gaat meestal goed,
maar bij ereprijs zitten de verschillen meestal niet in de bloem maar in de
stengels en het blad. En dan heb ik een probleem. Maar meestal kom ik
er wel uit; de lezer hoeft zich geen zorgen te maken.
Ereprijs en Veronica
Eerst de fraaie kanten van de ereprijs. De naam ‘ereprijs’ betekent
natuurlijk dat de plant ergens heel goed in is. De Nederlandse Wikipedia
suggereert dat er vroeger van ereprijs kransen werden gevlochten voor
iemand die een ereprijs had verdiend. Dat zou natuurlijk kunnen, maar
onze ereprijsjes lijken me niet echt geschikt om kransen van te vlechten.
In het Duits wordt de naam ereprijs ook gebruikt, maar de Duitse Wikipedia
denkt dat die wijst op de goede medische werking van de
mannetjesereprijs (Veronica officinalis). Onze Nederlandse kruidendokter
Dodoens (rond 1550) is inderdaad zeer enthousiast over de medicinale
werking van mannetjesereprijs.
Beekpunge
Het tweede deel van de Latijnse
naam (officinalis) wijst dan ook
op geneeskundige toepassingen.
Behalve de medische toepassing
van mannetjesereprijs, is alleen
van de beekpunge ‘nuttig
gebruik’ bekend. Vroeger werd
beekpunge namelijk in het
voorjaar gebruikt om het gebrek
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aan vitamine C aan te vullen, of zoals men zei om scheurbuik te
voorkomen. Het woord ‘punge’ schijnt ‘pauk’ of grote trom te betekenen
en slaat op de bolle vruchten van de plant.
Behalve in het Nederlands en Duits worden ook in Scandinavische talen
varianten van het woord ereprijs gebruikt. De Engelsen gebruiken
‘speedwell’ wat zoiets als ‘snel groeiend’ betekent en de meeste
Romaanse talen gebruiken Veronica. Die naam Veronica, hetgeen dus
ook de officiële naam is, zou komen van
Het ‘gezichtje’ waar Veronica
de Heilige Veronica die Christus een
uiteindelijk zijn naam aan dankt
doek aanbood om zijn gezicht af te
vegen tijdens de kruisdraging naar
Golgotha. Door een wonder stond zijn
gezicht toen op de doek: ‘vera icon’ in
het Latijn wat ‘waar beeld’ zou
betekenen. De bloemetjes van de
ereprijs doen, net als viooltjes,
inderdaad wel wat aan een gezichtje
denken: de vier bloemblaadjes als
gezicht en de twee meeldraadknopjes
als oogjes.
Plantenfamilie
De ereprijsfamilie werd tot een aantal jaren geleden gerekend tot de
helmkruid familie zoals in de Oecologische Flora (1988) staat. Na DNA
onderzoek blijkt het een apart geslacht te zijn binnen de weegbree familie.
Wereldwijd zijn er 450 tot 500 soorten Veronica; in Nederland hebben we
er tussen de 22 en 25 afhankelijk van welke ondersoorten en uitheemse
soorten worden mee gerekend. Het is het grootste aantal verschillende
planten in één tweezaadlobbige familie in ons land; tenminste als je de
families met heel veel ondersoorten niet mee rekent!
Ik heb er in de literatuur weinig over gevonden, maar ik heb de indruk dat
sommige soorten ereprijs pas vrij recent in ons land terecht zijn gekomen.
De meeste kwamen overigens niet van heel ver weg, maar uit de rest van
Europa en het aangrenzende deel van Azië. Waarschijnlijk zijn die met
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landbouwzaden of bijvoorbeeld met wol onze kant op gekomen. Een groot
deel van de soorten, die nu zeldzaam of zeer zeldzaam zijn, lijken van
oorsprong uitheems. Op zich natuurlijk geen probleem, want echte
woekeraars zitten er gelukkig niet tussen. Tegenwoordig staat aarereprijs
gewoon in het ‘Nederlandse’ rijtje. Het is een van de mooiste soorten en
in Nederland meestal te vinden in de siertuin. Maar in de Oecologische
flora uit 1988 wordt de plant niet genoemd, terwijl de plant mogelijk wel
inheems is in België. De enige echte immigrant is vreemde ereprijs die in
de 19e eeuw overgekomen is uit Noord-Amerika. De leden van de familie
ereprijs zijn in ons land soms zeer
Lange ereprijs
kieskeurig en tegelijk lokaal zeer
algemeen. Bijvoorbeeld, de grootste die
we hebben is de lange ereprijs en die is
in mijn omgeving in Brabant helemaal
niet zeldzaam. Gelukkig, want het is een
erg fraaie plant. Maar lange ereprijs wil
om onbekende redenen hier alleen maar
groeien op minder dan zo’n 100 meter
van de Dommel! Op andere plekken, die
er op het oog hetzelfde uitzien, staat dan
geen lange ereprijs! Ook een aantal
andere soorten zijn heel kieskeurig zoals
beekpunge, maar er zijn er ook die overal
groeien zoals akkerereprijs en gewone
ereprijs.
Typisch ereprijs
Karakteristiek voor onze ereprijs soorten zijn de bloemen. Ze zijn relatief
klein, blauw van kleur variërend van donkerblauw tot bijna wit en meestal
met wat streepjes. Bij bijna alle soorten hebben de bloemen vier blaadjes,
maar die zijn vergroeid en daarom spreekt men over slippen in plaats van
over bloemblaadjes. De uitzonderingen zijn brede en liggende ereprijs, die
naast bloemen met vier blaadjes er ook een aantal hebben met vijf
blaadjes. Alleen de rode waterereprijs heeft bloemen met rode in plaats
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van blauwe streepjes. Ze
hebben wel allemaal
twee
opvallend
geplaatste meeldraden.
‘Opvallend’ is natuurlijk
wel relatief met zulke
kleine bloemetjes. Lange
ereprijs en aarereprijs
hebben de bloemetjes
verzameld in trossen of
Gewone ereprijs met een hele boel mooie blauwe
aren. Daardoor is de
bloemetjes
typische bouw van de
ereprijs bloemetjes aangepast. Lange ereprijs en aarereprijs zijn bij ons
de enige soorten die niet laag of zeer laag blijven. Aarereprijs komt tot een
halve meter hoog en de lange ereprijs haalt zelfs 1,5 meter en is dus echt
een reus binnen de familie.
Tot slot
In ieder geval op de kleine ereprijs
soorten komt een opvallende gal voor
met relatief lange witte haren. De
veroorzaker heet Jaapiella veronicae
en is een galmug die eitjes legt in een
bloemknop van diverse ereprijs
soorten, maar ik weet niet of onze
ereprijzen er allemaal last van
hebben. Verder worden bij sommige
soorten parasieten als luizen,
snuitkevers en larven van motjes
genoemd, maar de galmug met de
vreemde naam is blijkbaar het meest
specifiek voor onze ereprijs soorten.
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De galmug Jaapiella veronicae maakt
deze gallen op ereprijs

Landschap rond Waterval (Deel 16)
Rond 1800
Wim Derks en André Ament
Inleiding
In deze serie over het landschap rond Waterval zijn we in deel 15
aangekomen in het jaar 1800. Vanaf dan is er gedetailleerde informatie
beschikbaar zoals de eerste topografische kaart, het kadaster en het
bevolkingsregister. Voordat we daarmee aan de slag gaan (in deel 17)
kijken we even terug op de verhalen tot nu toe.
Terugblik
De huidige vormen van het landschap met de dalen die uitgesleten zijn in
het stijgende plateau en de bedekking met een laag löss, zijn enkele
tienduizenden jaren geleden ontstaan (deel 2b). Sindsdien zijn er ook de
bronnen en stroomt de Watervalderbeek naar de Geul in Meerssen. In de
hellingen komen de diverse oudere bodemlagen aan de oppervlakte, die
tientallen miljoenen jaren geleden gevormd zijn.
De eerste mensen zwierven hier rond als jager-verzamelaar en hebben
sporen achtergelaten in de vorm van stenen werktuigen (deel 4).
De natuurlijke aankleding van het landschap met wilde kruiden, struiken
en bomen is er gekomen na de laatste ijstijd,
Wijngaardslak
zo’n tienduizend jaar geleden (deel 5).
Toen de mens hier overging van jagen en
verzamelen naar landbouw, zo’n 5300 jaar
voor Christus, ging de mens een duidelijke
invloed uitoefenen op het landschap (deel 6).
De invloed was nog beperkt, omdat slechts
kleine stukken bos in cultuur gebracht werden.
Maar met de komst van de Romeinen
verdwenen de natuurlijke bossen. De plateaus
werden ontgonnen, ook rond Waterval waar
ook de resten van een Romeinse boerderij zijn
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gevonden langs de Trichterstraat (Berghemmerveld, deel 7). Het is niet
uitgesloten dat de wijngaardterrassen in het huidige hellingbos toen zijn
aangelegd (deel 8). Ook gaan de trajecten van sommige wegen mogelijk
terug tot de Romeinse tijd (deel 9).
Na de Romeinse tijd daalt het aantal inwoners, neemt de hoeveelheid
landbouwareaal af en groeien de plateaus weer dicht met bossen (deel
12). Vanaf het jaar 1000 neemt de bevolking ook weer toe en worden de
bossen op de plateaus opnieuw en nu definitief gerooid. Dan ontstaan de
nederzetting met een naam die samenhangt met het woord “rooien” zoals
Raar.
Oude sporen van
permanente bewoning
zijn in Waterval niet
gevonden.
De
vakwerkhuizen waren
zeer vergankelijk en
door erosie vanaf de
omliggende plateaus
verdwenen eventuele
resten diep in de grond. Er kan vanuit gegaan worden dat Waterval sinds
(ruim) voor 1500 permanente bewoning kent. In 1526 werden 10 huizen
geteld (deel 13). Het aantal huizen is geleidelijk toegenomen naar
minstens 15 rond 1800, waarin minimaal 75 mensen woonden (deel 14).
Grote politieke en maatschappelijke veranderingen
De beschrijving van het landschap rond 1800, die we in het volgende deel
gaan maken op basis van beschikbare gedetailleerde informatie, is
representatief voor de situatie in honderden jaren daarvoor. Het (gebruik
van het) landschap is in de eeuwen vóór 1800 maar weinig veranderd.
Politiek en maatschappelijk zijn er kort voor 1800 wel grote veranderingen
opgetreden. Wat dat betreft is de situatie rond 1800 volstrekt anders dan
in de honderden jaren daarvoor. In het boek van Frank Hovens, In de
armen van de Maas, Geul en Waterval worden in hoofdstuk 8
“Verwarrende vernieuwing, De Franse Tijd (1794-1814)” die
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veranderingen beschreven. In 1789 vond de Franse Revolutie plaats en
in 1794 werd onze regio door de revolutionaire Franse troepen veroverd.
Twintig jaar lang waren we onderdeel van het Franse rijk. Er kwam een
einde aan de territoriale lappendeken in deze omgeving. In 1795 werd het
Land van Valkenburg, waar Waterval toe behoorde, deel van het
Departement Nedermaas. Kerkelijke goederen werden geconfisqueerd,
hetgeen het einde van de proosdij in Meerssen betekende.
Andere veranderingen, die voor een groot deel doorwerken tot op de dag
van vandaag, kunnen aangeduid worden met de koppen op pagina 260
en volgende van het boek van Frank Hovens: Mensenrechten,
Volkssoevereiniteit en democratie, Scheiding der machten, Scheiding van
Kerk en staat, Onafhankelijke rechtspraak, Uniformering en rationalisering
van de rechtspraak, Rechtsgelijkheid, Vrijheid, Economische vrijheid,

Vrijheid van onderwijs, Vrijheid van drukpers, Godsdienstvrijheid,
Staatkundige en bestuurlijke rationalisatie, Politie, Burgerlijke Stand en
bevolkingsadministratie, Kadaster en grondbelasting, Verbetering van de
landmeetkunde, Verbetering van het wegennet, Modernisering van de
landbouw en Standaardisatie en metriek stelsel. Dit klinkt allemaal positief,
maar dan volgen een aantal koppen op pagina 263 die onderwerpen
aangeven die algemeen als minder prettig werden gevonden: Militaire
dienstplicht, Controlezucht, Bureaucratisering, Belastingen, Intolerantie
tegenover religie, Vernielen en roven van cultureel erfgoed.
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Problemen met het Franse gezag
In het dagelijkse leven van de inwoners van Waterval zal er over het
algemeen niet meteen veel veranderd zijn toen het Franse gezag zich hier
vestigde. Priesters moesten echter met ingang van 1795 een eed van
trouw aan de Republiek afleggen en later in 1797 ook een eed van haat
aan het koningschap. Priesters die dat niet deden kwamen in de
problemen. Dat gold bijvoorbeeld voor de in Waterval geboren priesters
Joannes (Jan) Lambert Aussems (1745-1817) en Thomas Voncken
(1771-1808). Aussems mocht niet langer pastoor zijn in Meerssen en trok
vanuit een schuilplaats illegaal als ‘marskramer’ rond om zieken te
bezoeken. Naar verluidt droeg hij in een tot schuur verbouwde kapel in
Vliek heimelijk de mis op. Hierbij werd hij o.a. geassisteerd door Thomas
Voncken, een zoon van zijn zus. Na 1801 werden de beperkingen voor de
priesters opgeheven. Het gezin Voncken was in 1784 van Waterval naar
Bunde verhuisd. Daar werd Thomas Voncken in 1802 kapelaan. In 1803
werd hij rector van de hulpkapel in Ulestraten en vertrok in 1808 als
pastoor naar Geleen.
Beide priesters zijn geboren in een boerderij, die gelegen was in de hoek
van de Watervalderbeek en het voetpad naar Raar, dus links van huidige
nr 14 B&B Hoeve Waterval (voorheen Heusschen). Die boerderij is
verdwenen.
Tot slot
Zoals hiervoor vermeld gaan we de volgende keer beginnen aan een
beschrijving van het landschap rond 1800 zoals bodemgebruik en ligging
van woningen en wegen. Ook is er vanaf die tijd informatie beschikbaar
over het beroep van bewoners.

Bronnen:
-Fred Erkenbosch, Wortels in Waterval. Graven in het verleden van een
gehucht (2014), met dank aan Fred voor nadere informatie.
-Frank Hovens, In de armen van de Maas, Geul en Waterval, (2017)
hoofdstuk 8
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Miene kwallef lente 2019 (Aflevering 23)
Henk Urlings
Inleiding
In deze aflevering van Miene Kwallef behandel ik 3 onderdelen. In de
eerste plaats gaan we in op het thema Water als belangrijkste component
in de natuur. Vervolgens ga ik weer bij een kwallever op bezoek. Dit keer
bezoeken we Jan Kikken. En als groente krijgt rode kool alle aandacht.
Maar waar staan we nu als we naar de kwallef kijken. Het is nog maar
einde februari als het onverwacht meerdere dagen droog, zonnig en boven
de 15 graden is. De winter is niet te nat geweest, maar onze lössgrond is
toch redelijk vochtig. Toch is er al wat te doen, maar OK, maar niet te
fanatiek. Maart moet nog beginnen. Ja de tuinbonen kunnen er al in en de
plantbedden kunnen al worden opgeschoond. Pootaardappelen
aanschaffen en te kiemen leggen. En dan wachten op ’n tweede golf van
mooi voorjaarsweer.
Water
Dit verhaal bevat delen uit het boek van Phil Nauta “Bodem in balans”.
Het is geen vloeiend verhaal, maar meer een opsomming van interessante
zaken. Water is essentieel voor het leven. We bestaan er voor een groot
deel uit. Ook de planten bestaan vooral uit water en hebben water nodig
om te kunnen foto-synthetiseren en om af te koelen. Insecten, wormen en
microben in de grond hebben allemaal water nodig. Water dient er
voldoende te zijn, maar ook weer niet te veel. Elke dag een tijdje
beregenen stimuleert de planten niet om verder te groeien, dieper te
wortelen. Irrigeren (bewateringssysteem) met leidingwater is minder
effectief als met opgevangen regenwater. Leidingwater is te schoon en is
gezuiverd met chemicaliën. Hemelwater of grondwater bevat meer
levende mechanismen, die in de natuur hun werk doen. Wereldwijd wordt
er veel grondwater of oppervlaktewater onttrokken voor bewatering. De
aardbodem droogt uit. Oppervlaktewater is vaak vervuild. Door het
wegpompen vermindert dit oppervlaktewater en neemt de vervuiling hand
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over hand toe. Opvangen van hemelwater is eenvoudig en voorkomt dat
het via riool wordt afgevoerd richting zee. Er is veel verhard oppervlak,
waardoor de grond dit niet kan opnemen. Bij gebruik van het hemelwater
komt dit veelal wel in de grond en daar hoort het eigenlijk. Liefst wordt het
regenwater opgeslagen in vijvers, dan kunnen vogels of insecten er ook
hun voordeel mee doen.
Slim is om de bodem te bedekken met mulch (hooi of houtschors). Zo
droogt het oppervlak niet uit. Afhankelijk van de grondsamenstelling kan
de grond vocht beter vasthouden. Zandgrond is te verbeteren door
compost in te werken. Wanneer de bodem is beplant, dan wordt de grond
het minst door de zon en wind geraakt en is uitdroging minimaal. Planten
watergeven aan de voet is maar heel even effectief. De plant wortelt niet
en de grond in het gebied waar het wortelstelsel moet groeien blijft droog.
Op enige afstand bewateren in ingegraven potten is voor de plant beter.
Wij doen dit in de kwallef van Vliek bij de tomaten, die onder een afdakje
staan.
Op bezoek bij:
Bijna alle Ulestratense kwalleven heb ik al bezocht. Edoch, er zijn er nog
een paar over. Aan de Vliekereiken, voorlangs de boerderij van René en
Nathalie Frenken, heeft Jan Kikken een keurige kwallef aangelegd. Jan
woont al een poos in Maastricht, maar toch is hij meer dan regelmatig in
Ulestraten. Aanvankelijk had hij op de Sjerpenbak (zo heet het perceel
waar zoon Maurice zijn cateringbedrijf heeft) een resterend stukje grond
ingericht als kwallef. De grond was nodig voor het bedrijf. René en
Nathalie boden hem een lapje grond aan en Jan kon zijn liefhebberij
voortzetten. Hij heeft het tuinieren meegekregen van zijn vader (Frans) en
ook van zijn schoonouders (Gelissen in Genhout). Jan heeft hier mooie
herinneringen aan. Zijn vader wilde niet dat de kinderen Kikken actief
waren in de kwallef achter de ouderlijke woning aan de Schaapsweg. Jan
kon het niet laten. Dat werd door Frans direct opgemerkt. Toch mocht Jan
af en toe helpen. Jan herinnert zich dat meerdere bewoners aan de
Schaapsweg (nu Burg. Visschersstraat) met elkaar wedijverden. Keurig
op een rijtje achter de woningen lagen naast de groentetuin van Kikken
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die van Sommers,
Math Sieben, Nol
Stevens,
Math
Ubaghs,
Dupuit,
Groen en Emons.
Voorbij is die tijd en
de kwalleven zijn
verdwenen. Als Jan
zijn vriendin in
Genhout bezocht
en de week ging
delen (woensdags)
Jan Kikken in zijn tuin
dan was het ook
gebruikelijk dat hij meewerkte in de kwallef van familie Gelissen. Jan
begrijpt goed dat het karakter van een kwallef veel heeft van het karakter
van de eigenaar. Je werkt en kweekt groenten op je eigen wijze. Wat je
niet lust, zie je ook niet in de kwallef. Hij kweekt de gebruikelijke groenten,
naast aardappelen meerdere koolsoorten. Tegenwoordig wordt zonder
kunstmest en bestrijdingsmiddelen geteeld. Nu staan, bijna eenzaam, nog
enige winterbloemkolen te groeien. De overige grond is al gefreesd en
bemest, proper. Nog eenmaal frezen en de kwallef is plantklaar. Jan
tuiniert niet uitsluitend voor hemzelf. Nathalie mag gerust ook oogsten. Het
gaat hem erom om lekker buiten doende te zijn. Hij voelt zich er gezond
bij. En net zo belangrijk, het voelt goed in Ulestratense grond te wroeten.
Rode Kool
Rode kool is een sluitkoolgewas, net als spitskool en witte kool. De kool
wordt geteeld voor vroege en late oogst. Herfstteelt geeft de beste
opbrengst. De blauwrode kleur wordt veroorzaakt door een natuurlijke
kleurstof anthocyaan, een antioxidant. Het is zeer caloriearm, maar bevat
diverse vitamines, mineralen en sporenelementen in goede
hoeveelheden. Zo is het rijk aan vitamines A, C en K. Deze groente is dus
prima voor de dagelijkse portie gezondheid! Een rodekool koop je al voor
een euro of twee en daar eet je dan drie keer van.
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Was de kool voor het aansnijden, verwijder de buitenste bladeren en snij
de kool in vieren. Verwijder vervolgens de stronk, was de stukken en snij
of schaaf deze in stukjes. Kook rodekool niet te lang, anders gaan de
smaak, textuur en vitaminen verloren. Rodekool behoudt zijn kleur beter
als je tijdens het koken azijn of citroensap aan het water toevoegt. De rode
kleurstof maakt heel gemakkelijk vlekken op je kleding en is maar moeilijk
weg te wassen.
De klassieke manier om rode kool te bereiden is met appel, liefst
goudrenetten. Je kunt rode kool koken, stoven, stomen, in de oven
klaarmaken, wokken of roerbakken, er soep van maken en hem zelfs rauw
in salades verwerken. Vaak wordt rode kool veel te lang gekookt. Dat is
zonde, omdat je zo veel vitamines verloren doet gaan, maar vooral ook
veel smaak. Als je de
rode kool liever wat
zachter hebt, kun je
hem beter kleiner
snijden dan langer
koken. Rode kool
leent zich uitstekend
voor ovenschotels.
Je kunt bijvoorbeeld
eenvoudig
een
bijgerecht van rode
Rode kool
kool
met
appel
uitbouwen tot een volledige maaltijd-schotel.Van deze groente kun je ook
soep trekken. Het belangrijkste is dat je de kool niet te gaar kookt. Je kunt
met rode kool in salade eigenlijk alle kanten op. Het is een vrij neutrale
groente, dus er zijn vele smaakcombinaties mogelijk. Van fris en zurig tot
zoet en rijk, en van stevig en winters tot licht en zomers.

Een mooi vruchtbaar voorjaar gewenst, groe(n)ten.
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Water ‘putten’ in Waterval
Fred Erkenbosch (tekst en foto’s)
Inleiding
Drinkwatervoorzieningen in het verleden waren vooral te vinden op
plaatsen waar dit water aan de oppervlakte komt door bronvorming aan
de randen van de plateau’s zoals in Waterval. Onze voorvaders vestigden
zich in hoofdzaak daar waar helder en voldoende water aanwezig was
(eerste levensbehoeften). Eerst in de rivierdalen van de Maas en Geul.,
daarna trokken ze richting plateau’s. Hier werden met primitieve middelen
meters diepe waterputten geslagen om aan goed drinkwater te komen.
Vóór de aanleg van het waterleidingnet in 1950 werd ook in Waterval nog
drinkwater ‘geput’ (opgeschept) bij bronnen met kwelzones die nu nog
aanwezig zijn. Kwel is grondwater dat onder druk als een soort bron vanuit
de bodem aan de oppervlakte komt. Bij bronnen treedt dus natuurlijke
uitvloeiing van het grondwater op. Bestaande water- of dorpspoelen
werden hoofdzakelijk gebruikt voor het blussen van branden of voor het
vee. Het geputte water moest altijd gekookt worden om besmettelijke
ziekten te voorkomen. Voor 1950 waren er verschillende mogelijkheden
voor de inwoners van Waterval om zich van drinkwater te voorzien. In
onderstaand artikel een kort maar waarschijnlijk onvolledig overzicht.
Geologische achtergrond
Neerslagwater dat infiltreert op het plateau van Schimmert stroomt over
kleilagen in de ondergrond af naar o.a. de dalen van Waterval en Vliek.
Niet alleen op hellingen maar ook op maaiveld-niveau kan dit water in de
vorm van kwel uittreden.
Het Oligoceen is voor onze omgeving een belangrijk geologisch tijdperk
dat duurde van 34 tot 23 miljoen jaren geleden. In deze periode
overspoelde een ondiepe subtropische zee ons land regelmatig en trok
zich ook weer terug. Zo liet deze zee in Ulestraten en omgeving meters
dikke pakketten zanden (watervoerend) en kleien (water stagnerend)
achter. Deze lagen behoren tot de formaties van Rupel en Tongeren. In
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de
omgeving
van
Ulestraten zijn drie
kleilagen
uit
deze
periode aanwezig: de
Boomse klei, de Nucula
klei en de Cerithium
klei. In deze laatst
genoemde deze laag
bevinden
zich
de
torenvormige slakjes
uit het Vliekerbos. (zie
ook de noten). Op deze voor neerslagwater ondoordringbare kleilagen
ontspringen alle bronnen in Waterval en Ulestraten. Ze zijn vooral gelegen
aan de voet van de Wijngaardsberg. De bronnen en bronbeekjes met hun
bijzondere flora en fauna vormen uiteindelijk de Watervalderbeek en de
Vliekerwaterlossing en andere zijbeekjes. De hoofdbron van de
Watervalderbeek is gelegen in de Raarslak bij Waterval en ontspringt op
de Nucula klei. De Vliekerwaterlossing ontspringt op de Boomse klei in de
omgeving van de dorpsbron de Kaanjel. Een van de watervoerende
zandlagen is het (witte) "zand van Waterval". Deze laag bevindt zich
tussen de "Nucula klei" en "Boomse klei" en is te zien in het geologisch
monument bij Waterval. Het grondwater in Waterval ligt praktisch op
maaiveldniveau. Daardoor kun je het op veel plaatsen zien opborrelen,
vooral bij kwelzones, en daardoor was (is) het goed bereikbaar voor het
putten van drinkwater.
Overzicht putten in Waterval
De bewoners van Waterval werden
pas in 1950 aangesloten op het
waterleidingnet en elektriciteitsnet.
(In Ulestraten hadden ze al
elektriciteit
in
1920.)
De
hoofdleiding
van
de
WML
(Waterleidingmaatschappij
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Limburg) naar Waterval komt van de Wijngaardsberg via het
Watervalsbergpad. (Op de bijgevoegde kaart is dit aangegeven met de

nummers 6 en 1.) Met de nummers 2 tot en met 8 zijn op de kaart de
plaatsen aangegeven waar in Waterval water geput werd. De putplaatsen
met cijfers 2, 3 en 7 liggen aan de voet van de Lauwersberg. Putplaatsen
3 en 4 werden hoofdzakelijk voor het vee gebruikt. Hierna worden de
putplaatsen 2 tot en met 8 achtereenvolgens besproken.
Putplaats 2 Waterput op gemeentegrond
Op de plaats waar nu de kippenhokken staan
van Casper Jacobs (Waterval 9a), stond tot
1964 een waterput. Deze bestond uit twee
opeen gestapelde betonnen ringen, van
ongeveer 60 cm hoog en 1, 30 m in
doorsnede (zie afbeelding uit 1948 met Sjang
Jaspar Waterval 8). De onderste ring stak
enkele cm boven het maaiveld uit, op de
bodem waren maaskeien gelegd. De tweede
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ring lag er bovenop. Tussen de twee ringen was een opening gemaakt die
diende als overloop. Het water werd van bovenaf opgeschept met een
emmer of tob. Deze oude waterput stond ooit op gemeentegrond; de
ondergrond ter plekke was zeer drassig. Door voortdurende druk kwam
het bronwater via de onderste ring tot aan de overloopopening omhoog.
De overloop liep over richting woning Kurvers (Waterval 10). Als de put
helemaal geleegd was liep hij binnen 2 uur weer vol met water. De
bovenkant van het wateroppervlak in de put moest regelmatig van
bladeren ontdaan worden. Deze put werd gebruikt door de families Maas,
Jaspar, Gardeniers, Kurvers en Willems. Later werd dit gebied eigendom
van Sef Gardeniers (Waterval 9a), nu kinderen Gardeniers.
“Gemuurd” water, troebel, vooral door zwevende zanddeeltjes.
Bij veel ondiepe waterputten met twee betonnen ringen of ondiepe bronputten
(zomaar een kuil in de grond) werd het putwater gauw troebel bij het opscheppen
ervan met de emmer tot bijna over de bodenm. Oudere mensen in Waterval
noemden dit water “gemuurd”. Het duurde een tijdje tot het weer helder werd en
bruikbaar werd. Bij diepere putten met een handpomp was dit minder het geval. De
familie Sjeng Maas- Heusschen woonde op de boerderij Waterval 7 (later Dejong).
Ook zij haalden enkele keren per week het drinkwater in vier melktuiten met de kar.
Meestal was na de klus was het water ”gemuurd”. Vooral op maandag gebeurde
dat vaker, dat was wasdag voor de bewoners van Waterval. Vrijdag was poetsdag
en werd het geput water ook gebruikt om de binnenplaats (de Pleij) te schrobben.
Als Sjeng Maas aangaf water te gaan halen, gingen de mede gebruikers van de
put nog snel goed water halen bij de put, anders was dit gemuurd. Het gebruik van
deze ene put door verschillende families leidde soms tot ongemak door
verminderde waterkwaliteit.
Rond 1964 werd in Waterval het riool aangelegd. Een gedeelte van de grond die
hierdoor vrij kwam werd gebruikt als opvulling voor de omgeving van de waterput.
Zo werd dit drassig gebied met een dikke laag grond bedekt. Het water van de
overloop van de put vervolgde zijn weg via een beekje dat vlak voor woning Kurvers
in een gemaakte drinkpoel voor vee uit Waterval liep. Van hieruit liep het water over
de Raaslakweg en uiteindelijk via de beek tegenover boerderij Willems (Waterval
11) naar de Watervalderbeek. Het andere overgrote gedeelte van de grond die vrij
kwam bij de aanleg van dit nieuwe riool kwam rechts in een verlaging van de
Raarslak weg te liggen. Hierbij werd een groot gebied opgevuld. Deze opvulling is
nu nog in het landschap zichtbaar.
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Putplaats 3 Op de Keel bij Waterval 1a
Deze vierkante, van baksteen gemetselde waterput (106m boven NAP)
stond tot begin jaren ’70 rechts op de hoek van de huidige oprit naar het
huis van Jos Steinbusch (Waterval 1a). (op de afbeelding weg rechtdoor
omhoog.) Hij lag tegenover
Waterval 2a. De put was toen
eigendom van Paul Janssen op
Genzon. Waarschijnlijk was
deze voormalige fruitboomgaard van peren en appels ooit
eigendom
van
de
oud
burgemeester
Jan
Pieter
Visschers, geboren 1856, in
Waterval. Zijn dochter Anna Maria Helena huwde, in 1918, Paul Janssen
Sr. (na hun huwelijk wonend op Genzon). De put was ongeveer 1,4 m in
het vierkant en het grondwater stond 2 tot 3 m diep in de put. Het water
werd opgehaald met een handpomp. Deze waterput werd gebruikt als
drinkwater voor het vee van Paul Jansen. Begin jaren ’70 kocht voormalig
huisarts Leo Meessen (afkomstig van Genzon) deze kavel van 5 ha van
Paul Janssen jr. (Genzon) en bouwde er een woning, manege en
dienstwoning (nu Jos Steinbusch) op. De grond van de dienstwoning was
eigendom van smid Feron. Links van de oprit stond de perenhoogstam
(nu nog zichtbaar maar in verval) van smid Sjeng Feron. Sjeng was de
vader van Eugéne Feron (overleden 2013, 88 jaar), deze had een
loodgietersbedrijf en winkel op het kerkplein. Vroeger was deze oprit een
voetpad “De Keel op” dat linksaf richting dienstwoning liep en zo verder
naar “In het Lement” op het plateau. Hier lagen de akkers van veel mensen
uit Waterval. Rechts van “Op de Keel” was de Lauwersberg.
Waterput 4 Helling van de Hoolstraat
De waterput in de helling van de Hoolstraat lag ongeveer tegenover de
zitbank met twee paardenkastanjes en wegkruis op 114 m NAP. Dit was
een weiland van boer Jan (Sjeng) Hubert Antoon Hoedemakers, toen
wonend op de Klein Berghemmerweg 62 (nu 68). Het was een vierkante
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waterput (1.3 m) van
gemetselde baksteen
met een handpomp. Hij
werd gebruikt om het
vee in het weiland van
drinkwater te voorzien.
Waarschijnlijk
zitten
restanten van de put
nog in de ondergrond.
Het weiland is later in
akkerland omgezet. De watervoerende laag is die van de Formatie van
Beegden (Maasafzetting). De Boomse kleilaag ligt op die plek op 12 m
diepte. Op deze plek begint nu de in oktober 2018 vergrote
regenwaterbuffer ‘Berghemmerveld’.
Waterput 5 Vliekerwaterlossing
De families van Frans Hendriks en Harie Dejong die de bewoners waren
van de overgebleven gebouwen van de beetwortelsuikerfabriek en
Hendrik Michel Notermans en zijn gezin, Humcoven 3, putten hun
drinkwater (vóór de aanleg van de waterleiding) bij de monding van een
zijbeekje in de Vliekerwaterlossing. Dit beekje ligt in de directe omgeving
van de suikerfabriek en ontstond op de Boomse klei als bron hoog in de
helling van het Vliekerbos. Voordat dit zijbeekje uitmondt in de
Vliekerwaterlossing gaat ze nog onder een houten vlonderbrug door (zie
afbeelding).
Schuin
tegenover de monding (5)
van dit beekje in de
ondergrond
van
een
weiland ligt, op een diepte
van 80 cm, het restant van
de schoorsteengang van de
voormalige suikerfabriek.
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In de Tweede Wereld oorlog maakten de families Hendriks, Dejong en
Notermans dankbaar gebruik van deze schoorsteengang als schuilkelder,
die gedeeltelijk nog intact is.
Ook
bij
de
voormalige
beetwortelsuikerfabriek
(voormalige
boswachterswoning, Humcoven 2) heeft een put gestaan. Voorlopig
ontbreken hier nog gegevens over het gebruik van de pomp. De
gedeeltelijk originele handpomp stond voor een dichtgemetselde deur.
Maar dat was niet de
oorspronkelijke
plek.
Frans Urlings (voormalige
bewoner) had in de jaren
’60 deze pomp hier op de
muur
geplaatst.
De
oorspronkelijke waterput
lag rechtsonder het raam
gelegen tussen pomp en
rechterdoorgang.
Frans
heeft deze put gedempt met rommelen puin. Sinds 2010 is ook de pomp
tegen
de
muur
verdwenen.
Het
grondwater
onder
de
beetwortelsuikerfabriek staat van nature hoog. Het blijft staan op het
onderliggend veel zanderiger Laagpakket van Klimmen dat ook plaatselijk
klei bevat (Formatie van Tongeren). Boven dit laagpakket bevindt zich een
meters dikke afgeschoven lösslaag.
Waterput 6 Bergweide van Sjang Urlings
In het weiland, toebehorend aan
Sjang Urlings lag op 100 m NAP
een put die bestond uit twee
opeen
gestapelde
betonnen
ringen. Op de foto uit 1982 is de
put duidelijk te zien. Rond deze
bron stonden in de jaren ’20, van
de
vorige
eeuw
enkele
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wilgenkoppen. Het toegestroomde bronwater dat hier stagneert op de
Boomse kleilaag, steeg tot aan de overloop in de onderste ring. Van hieruit
ging het water via een buis omlaag richting boerderij. Hier kwam het water
in een betonnen ronde bak met een dak terecht. Deze bak werd alleen als
drinkwater
gebruikt
door
de
families
Urlings, van Weersch
en Bouwens. Voor de
ronde bak stond een
vierkante bak die als
drinkwater diende voor
het vee en als koeling
voor de melk (zie
afbeelding)
Waterput 7 Familie Reijmerdael
De familie Jozef (Sjoke) Bernardus Reijmerdael woonde tot 1963 in
Waterval op nummer 3. Ze haalden hun drinkwater schuin tegen over hun
woning bij een bron die ontspringt in een kommetje, waar het water vrijwel
verticaal uittreedt. Het betreft
een zogenaamde limnokrene
bron. Deze bron is nu nog
aanwezig, rechts van de oprit
naar de manege, en voert haar
water via een beekje af richting
Watervalderbeek.
(Afbeelding
rechts: kommetje of vijvertje.)
Waterput 8 Familie Heusschen
De families Heusschen, woonachtig op Waterval 14 en overbuurman Piet
(Pitsje) Gijzen (die begin jaren ‘50 hier een café had, later café Sjo Jaspar)
haalden het water in een klein drassig weiland, direct links van boerderij
Heusschen gelegen. Via een voetpad dat tussen de poort van de boerderij
en de Watervalderbeek liep, werd na 15 m de put bereikt. In dit lager
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gelegen stukje weiland kwam
door
bronvorming
(kwel)
spontaan het water omhoog. Er
was hier een ondiep gat (put)
gegraven en met een emmer
werd het omhoog komend water
opgeschept. Ook hier kwam het
voor dat het water “gemuurd”
(troebel) was geraakt en men moest wachten op helder water. Het
bronwater ontspringt hier, evenals de hoofdbron van de Watervalderbeek,
op een voor water stagnerende kleilaag. Op de afbeelding links is het
gebied zichtbaar waarin de put (met nummer 8) lag. Dit was het donkere
gedeelte op de achtergrond, bij de
boerderij. Op de voorgrond de
Watervalderbeek deze loopt voor
boerderij Heusschen door richting
Humcoven.
Deze
voormalige
putplaats was onderdeel van een
groot drassig gebied in de volksmond
‘t “Zoert” genaamd. Op de kaart hiervóór is dit gebied aangegeven. Op dit
drassig stukje weiland bij boerderij Heusschen werd in de winter, als er
een dikke laag ijs was gevormd, geschaatst of ‘gekéjd’ (glijden op
schoenen of klompen) door de inwoners van Waterval en Raar.
‘Het ‘Zoert’ loopt vanaf boerderij Heusschen tot aan de overzijde van het
Geologisch monument. Het gebied is nu eigendom van WML. Dit gebied
wordt gekenmerkt door een hoge zuurgraad van de bodem. Dit
resulteerde in een lage productie voor de boer. Vanwege de drassigheid
(grondwater stagneert op de Nuculakleilaag) werd dit gebied door de
toenmalige eigenaren vooral als hooiland gebruikt. In dit gebied komen nu
nog heel wat bijzonder planten voor zoals: watermunt, heelblaadjes
(composiet), witte waterkers, moerasspirea, kattenstaart en verschillende
zeggesoorten voor.
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Tot slot
In de tekening (zie hieronder) is in een doorsnede van dit gebied
aangegeven hoe de geologische ondergrond van Waterval er uit ziet.
Bovendien zijn enkele van de besproken putten aangeduid in de tekening.
De doorsnede loopt vanaf een 51 m diepe boring Hoolstraat (A) naar een
58 m diepe boring (pompput) rechts van boerderij Heusschen (A’).De
kalksteen van Houthem begint op ca. 72 m diepte vanaf de
Wijngaardsberghof (boven putplaats 6). Hierboven liggen, afwisselend, de
klei- en zandlagen uit het Oligoceen. Bovenop dit gedeelte van het plateau
ligt een ruim vijf meter dikke lösslaag. Hieronder ligt een grindpakket van
afwisselende dikte, dat hier is afgezet door de Maas. Men kijkt bij de
doorsnede (1,5 km lang) vanaf Waterval tegen de Wijngaardsberg aan.

Geologische dwarsdoorsnede Waterval

Dit artikel is mede gebaseerd op verhalen van oude en inmiddels
overleden inwoners van Waterval, door mij opgetekend sinds de jaren ‘80.
Mochten er nog aanvullingen zijn dan hoor ik dit graag. Dit bovenstaand
artikel, over de situatie toen, is ook een opstap naar de presentatie over
‘Waterputten (met en zonder puthuis) in Ulestraten’ op woensdag 2
oktober 2019.
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Geologische noten:
Boomse klei: formele naam: het laagpakket van Boom (jongste kleilaag).
Genoemd naar de plaats Boom in België. Op deze kleilaag ontspringt het
Parisbeekje.
Nucula klei: de formele naam van de "Nucula klei" is: laag van Kleine
Spouwen (middelste kleilaag). Deze laag is onderdeel van het laagpakket
van Bilzen, net als het witte "zand van Waterval" bij het Geologisch
monument in
Waterval. (Zie doorsnede A-A1). Nucula is een
schelpensoort, bekleed aan de binnenkant met een laagje parelmoer.
Cerithium klei: formele naam, het laagpakket van Goudsberg (oudste
kleilaag). Soms met een flinterdun bruinkoollaagje. De Cerithium klei
speelt nauwelijks een rol, want deze kleilaag ligt veel te diep vooral in
Waterval, (zie doorsnede A-A1). In het Vliekerbos is er wel een grote
ontsluiting van deze kleilaag, waarin zich de
torenvormige slakjes bevinden (Cerithium).
De bovengenoemde kleilagen zijn in een periode
van ca. zes miljoen jaar afgezet in het oudste deel
van in het Oligoceen. Deze periode duurde van 34
tot 28 miljoen jaar geleden.
Het rechtse boormonsterprofiel, 49 m diep, geeft
vanaf de Wijngaardsberghof (124 m NAP) aan dat
op 107 m NAP een 12 m dikke Boomse kleilaag
(paars) begint, hierin zit putplaats 6.
Op 95 m begint het 16 m dikke witte zand van
Waterval. Op 79 m NAP begint de Nuculakleilaag
(stukje lila) die is hier ca. 2,5 m dik. Deze twee
kleilagen zorgen in Waterval voor bronvorming.en
kwelwater, zie doorsnede. Op ca. 90 m NAP ligt de
weg voor het boerderijtje van Sjang Urlings.
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Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulestraten@gmail.com

ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur

Woensdag 3 april 2019: De geschiedenis van ons brood en de granen,
lezing door Jan van Wersch o.l.v. Els Derks (wimelsderks@hotmail.com
T 043-3643740) Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n
Huppel.
Woensdag 1 mei 2019: Wandeling Natuurpark Langen Akker Berg en
Meertensgroeve Vilt (geluid van vroedmeesterpad?) o.l.v. Els en Wim
Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) Vertrek (carpoolen)
om 19:00 uur achter kerk in Ulestraten, 19:30 uur parkeerplaats bij
begraafplaats Langen Akker Berg.
Woensdag 5 juni 2019: Avondwandeling Ratelaar, o.l.v. Fred
Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com T 06-8298 7793). Vertrek: 19:30
uur bij de Kwallef tegenover kasteel Vliek.
Woensdag 19 juni 2019: Late avondwandeling, vuurvliegjes o.l.v. Els en
Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Vertrek: 21:00
uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 4 september 2019: Varia-avond o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Maandag 16 september 2019: 75 jaar bevrijding Ulestraten, lezing door
Pierre de Rooy namens Buurtnetwerk en o.a. ook IVN-Ulestraten.
Aanvang: 19:30 uur in de grote zaal van gemeenschapshuis D’n Huppel.
Zondag 22 september 2019: Sterwandeling IVN-regio naar Meerssen
Woensdag 2 oktober 2019: Waterputten van Ulestraten, een stukje
geologie en een stukje cultuur, lezing door Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com T 06-8298 7793). Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
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Zaterdag 26 oktober 2019: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit
van IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) o.l.v. Els en Wim
Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) m.m.v. Ver. voor
weer- en sterrenkunde Galileo, afd. Zuid-Limburg. Vertrek: 19.30 uur
Woensdag 6 november 2019: Invasieve exoten o.l.v. Els en Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 4 december 2019: Grondwater onder het plateau van
Schimmert? We drinken het nog steeds, lezing- en discussieavond door
Frans Vaessen WML o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 0433643740). Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zondag 29 december 2019: 40e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred
Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com T 06-8298 7793). Vertrek: 14.00
uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)

***********************************************************************************
ACTIVITEITEN JEUGDGROEP
Tweede zaterdag van de maand, van 9:30 tot 12:00 uur tenzij anders
vermeld. De bijeenkomsten starten vanuit de Proostenkelder rechts achter
de Basiliek Markt 25a in Meerssen tenzij anders is aangegeven. Jeanne
Lam, thijslam@hetnet.nl T 043-3649012.
16 maart 2019: Voorjaarsbloemen en kruiden. M.m.v. Leo Voragen.
13 april 2019: Waterdiertjes vangen en bestuderen. M.m.v. Susanne van
de Berg en Cheyenne Bex.
11 mei 2019: Vlinders, vlindertuin.
15 juni 2019: Verassing activiteit.
***********************************************************************************
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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 Jeugd: Jan de Veen
T 06-82971361 jdeveen1958@gmail.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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