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Van de Bestuurstafel
Wim Derks
Corona
De ontwrichtende werking van het coronavirus duurt helaas langer dan
verwacht. We hebben daarom weer alle geplande activiteiten van IVNUlestraten moeten afgelasten, waaronder de oudejaarswandeling.
De oudejaarswandeling gaat dus helaas niet door!
Zodra de omstandigheden het toelaten starten we de activiteiten weer op.
We hebben nog steeds een mooi jubileum lezingenprogramma op de
plank liggen, dat we graag zo snel mogelijk willen oppakken. We gaan
ervan uit dat in de lente-Haamsjeut weer een programma van activiteiten
opgenomen kan worden.
IVN-Meerssen
Kort voordat Ulestraten bij de gemeente Meerssen werd gevoegd was er
in Ulestraten een IVN-afdeling ontstaan, naast de IVN-afdeling in
Meerssen. Bij IVN-Meerssen is nu een bestuursprobleem. IVN-Meerssen
heeft nog maar 3 bestuursleden,
waarvan er 2 of mogelijk alle 3 aftreden
bij de algemene ledenvergadering van
24 januari 2022. Mogelijk ontstaat er bij
de leden een initiatief om een (geheel)
nieuw bestuur te vormen. Het is niet
uitgesloten dat het nieuwe bestuur, als
dat er komt, contact zoekt met IVNUlestraten voor het samengaan van
beide IVN-afdelingen in de gemeente
Meerssen.
Samengaan?
De hoofddoelstelling van IVN is natuureducatie. Als IVN-Meerssen zou
ophouden te bestaan, dreigt deskundigheid en energie voor
natuureducatie niet meer benut te worden. Daarom lijkt natuureducatie in
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de gemeente Meerssen gebaat met een samengaan van beide IVNafdelingen in plaats van meteen opheffen van IVN-Meerssen. In het
bestuur praten we begin januari over argumenten voor en tegen een
samengaan van beide afdelingen.
Zodra corona het weer toe laat komt er een algemene ledenvergadering
van IVN-Ulestraten en bespreken we de eventuele fusie met de leden.
Bestuur IVN-Ulestraten
IVN-Ulestraten heeft al vele jaren geen voorzitter, maar wel een goed
bezet bestuur. Veel bestuursleden hebben echter aangegeven dat ze
willen stoppen binnen enkele jaren. Bij IVN-Ulestraten kan dus ook in de
nabije toekomst een bestuursprobleem ontstaan. Bij deze nogmaals de
oproep: wie helpt IVNUlestraten aan nieuwe
bestuursleden?
Jo Frenken heeft niet meer
gewacht tot de volgende
algemene
ledenvergadering, omdat
er geen uitzicht op is
wanneer die zal plaats
vinden. Jo is afgetreden in
de bestuursvergadering van 8-12-21. Bij de komende algemene
ledenvergadering zal hij in het zonnetje gezet worden voor zijn lange
periode van inzet voor IVN. Jo, alvast bedankt voor je trouwe diensten!
Biodiversiteit
Duurzaamheid is een breed begrip en heeft betrekking op welzijn,
welvaart, natuur en milieu. Stichting Duurzaam Meerssen wil meer doen
aan biodiversiteit en heeft IVN-Ulestraten benaderd met de vraag of wij
geen projecten hadden. Wij hebben gewezen op het volgende. In het
kader van de herinrichting Centraal Plateau is een ecologische strook over
het plateau voorzien bij Waterval van de Hoolstraat naar het hellingbos bij
de Raaslakweg. De strook werd na de herinrichting eigendom van de
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Gemeente, maar zonder geld voor inrichting. Een deel van de strook bleef
gewoon onderdeel van een weiland. Een ander deel van de strook werd
afgebakend naast akkerland, maar wordt ieder jaar smaller. Vorig jaar is
dit project opgepakt in het kader van het jaarprogramma van IKL voor de
Gemeente Meerssen. De strook zou dit jaar ingericht worden. Door het
faillissement van IKL is een deel van het geld en arbeidskrachten
weggevallen. Door vertrek van ambtenaren bij de Gemeente kwam het
project verder in de problemen. Het insectenhotel dat IVN-Ulestraten van
de Gemeente heeft ontvangen n.a.v. 40-jarig jubileum, zou aan het begin
van de strook bij Hoolstraat geplaatst worden. Dat insectenhotel ligt nu op
het gemeentelager te wachten op plaatsing. Er is een afspraak gepland
bij de Gemeente. Hopelijk wordt dit project vlot getrokken. We gaan ook
aandacht vragen voor de herinrichting van een overbodig geworden deel
van het terrein van de tennisvereniging.
In Memoriam
Veel leden van IVN-Ulestraten
hebben al een gevorderde leeftijd.
Alleen al daardoor moeten we
helaas regelmatig afscheid nemen
als gevolg van overlijden. Dat geldt
nu voor Lei Kurvers, die ons op 4
oktober 2021 heeft verlaten. Hij was
vrijwel vanaf de oprichting actief lid
bij IVN. Lei was de man van de
vogels, maar ook voor de
jeugdgroep heeft hij een belangrijke
betekenis gehad. Op de IVN
avonden heeft hij heel wat moppen getapt en dat deed hij op zijn eigen
specifieke manier: “Er was eens een vruuke…..”
We wensen zijn naasten veel sterkte.
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Food for Feed®
Pascalle Satijn
Inleiding
Laatst stond nog in de pers dat we met elkaar ieder jaar 34 kg voedsel per
persoon weggooien. Dat is nogal wat en persoonlijk kom ik daar totaal niet
aan. Ik koop nooit teveel, is iets over datum dan proef ik het gewoon en
eet het op, overblijfsels (zelden) warm ik op, vries ik in of geef ik aan de
kippen. Vanwege het vele goede voedsel wat weggegooid wordt vond ik
een artikel in het blad van de Dierenbescherming een tijdje geleden zo
interessant. Dat ging over het maken van kippen- en varkensvoer van
voedsel wat niet (meer) verkocht mag worden of over is.
Voedselverspilling
Blijkbaar wordt 1/3 van het geproduceerde voedsel niet eens gebruikt door
consumenten. Het gaat dan onder andere om overgebleven brood,
misbaksels, snoep, koekjes, vlaai en zelfs luxe bonbons. Niet alleen
vanwege een verlopen houdbaarheidsdatum mag het niet meer verkocht
worden, ook een verkeerde verpakking of foutje in een productielijn kan
de oorzaak zijn dat verkoop aan consumenten niet meer mag.
Oplossing
Nijsen diervoederfabriek uit het Limburgse Veulen heeft zich tot doel
gesteld deze verspilling tegen te gaan en heeft samenwerkingsverbanden
met diverse producenten om de (rest)producten op te halen en te
verwerken tot diervoeder. De fabriek is uitgerust met zelfontwikkelde
machines die producten kunnen filteren, verwarmen, drogen en alles wat
nodig is om tot een goede grondstof te komen. Op die manier ontstaat een
goed bruikbaar veevoer wat als korrel naar de verbruikers gaat. Een
bekende afnemer van dit veevoer is Kipster, de 1ste commerciële
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kringloopkippenboer die als meest duurzame ter wereld bekend staat. Het
welzijn van de kippen staat daarbij voorop. Er is volop binnen- en
buitenruimte
beschikbaar
en
haantjes worden niet meteen
gedood, maar opgetrokken voor de
slacht. De eieren hebben dan ook
het maximale aantal sterren van het
Beter Leven Keurmerk. Naast het
welzijn van de kippen, is het
eierdoosje het meest duurzame wat bestaat (aardappelzetmeel), zijn de
panden duurzaam gebouwd en verwarmd, wordt geen graan of mais als
voer gebruikt en dus is per saldo dit ei klimaatneutraal. Het voer afkomstig
uit reststromen past daar dus het beste bij. Leuk weetje: ze hebben alleen

maar witte kippen, omdat die 5% minder voer nodig hebben dan kippen
met andere kleuren. En het kippenvoer is nu zelfs voor particulieren te
koop via de webshop van de Dierenbescherming. Er is dus veel winst te
behalen bij het tegengaan van verspilling. Maar nog belangrijker is dat dit
doorwerkt op het besparen van landbouwgrond. Op dit moment wordt 76%
van de landbouwgrond wereldwijd voor de landbouwdieren gebruikt,
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terwijl maar 24% voor de
mens zelf wordt benut. Bij
wereldwijde
graanproductie is dat 45%
voor het vee en 55% voor
de mens. In Nederland is
dat nog hoger, 80% graan
voor het vee en 20% voor
de mens. Dat kan dus
beter, zeker als je ook nog
eens ziet hoeveel voedsel
wordt
verspild.
Waar
vroeger de schillenboeren
langs de deur kwamen
voor de restjes, of de
mensen zelf wat kleinvee
hielden, wordt nu met alle
gemak alles in de afvalbak
gegooid.
Tot slot
Nog niet alles kan verwerkt
Aquarel: Nathalia van Eijsden
worden, maar door Nijsen
zelf wordt jaarlijks toch ruim 100.000 ton aan voedsel teruggebracht in de
voedselkringloop en geeft op die manier invulling aan circulaire landbouw.
Het doel is dan ook om in 2030 de voedselverspilling gehalveerd te
hebben, een mooi streven. En hopelijk wordt het huidige verbod op
gebruik van reststromen uit de horeca snel opgeheven, dat zou een flinke
stap in de goede richting zijn.
Bronnen:
www.nijsen.co
www.kipster.nl
www.dierenbescherming.nl
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Werkzaamheden door de werkgroep Vliekerbos in 2021
Fred Erkenbosch (tekst en foto’s)
Ondanks de weer zwaar stijgende coronabesmettingen eind 2021 heeft
onze werkgroep enkele vaste projecten toch nog kunnen uitvoeren. Dit
met in achtneming van de geldende coronaregels. Door corona hadden
we deze werkzaamheden in 2020 overgeslagen. Hopelijk kunnen we in
2022 de draad weer geheel oppakken.
De volgende projecten zijn uitgevoerd:
Het voetpad, in het Vliekerbos, langs de bosrand bij de Wijngaardsberg
werd op 19 oktober weer beloopbaar en schoongemaakt. Ook werden de
randen van het voetpad bij de Klein Berghemmerweg gemaaid.
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Op 26 oktober werd de flinke aanwas van boompjes (o.a. Robinia
pseudoacacia) en struiken op het wijnterras (bij het Geologisch
monument) in Waterval weer aangepakt. Tijdens de werkzaamheden
kwam de boswachter, Niki Jasper-Meijers van SBB, ons complimenteren
met het goede werk dat we al jaren hier leveren.

De werkgroep leden op die dagen waren: Jo Bormans, Jan de Klein, Wil
Dohmen, Jo Frenken, Wim Ghijsen, Piet Schols, Peter Ummels, Henk
Urlings en Fred Erkenbosch.
Mannen hartelijk dank!
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Onderhoud Geologisch Monument
Goed voorbeeld doet goed volgen, zullen we maar zeggen. Zo is heel
recent ook het onderhoud bij het Geologisch Monument ter hand genomen
door StaatsBosBeheer (SBB).
Op 26 oktober jongst leden heeft er een overleg plaats gehad tussen de
werkgroep Vliekerbos en Niki Jasper, boswachter bij SBB.
Tijdens dit overleg werd afgesproken dat SBB in december 2021 het
Geologisch monument in Waterval zou opschonen. En inderdaad is dit op
9 december jl. gebeurd. Robbert Gelissen en zijn team zijn die dag flink
bezig geweest en het resultaat mag er zijn.

Complimenten en grote dank namens IVN Ulestraten.
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Gaspeldoorn, stekelbrem en bezembrem
Jan van Dingenen
Inleiding
Een paar jaar geleden zag ik op 11 maart op een stuk natte heide een
struik van anderhalve meter hoog, fris groen en met tientallen enthousiast
gele vlinderbloemen. De zon scheen een beetje en ik had het gevoel dat
ik de lente niet overtuigender te zien kon krijgen. Ik wist dat het
gaspeldoorn was, want die staat daar al jaren, maar ik had niet verwacht
dat daar zo vroeg al zo’n schitterende demonstratie van de lente zou
worden gegeven: vandaar dit artikel! Die twee andere planten in de titel,
daarvan was ik al langer van plan eens uit te zoeken hoe de relaties in
elkaar steken.
Driemaal brem
De genoemde soorten brem horen alle drie bij de vlinderbloemen
Leguminosae. Binnen de vlinderbloemen hebben we wereldwijd een
kleine 20.000 soorten en die zijn verdeeld in drie ondersoorten. De drie
planten in dit artikel zitten alle drie in een andere ondersoort en ze zijn dus
geen nauwe familie, ofschoon er best wat overeenkomsten zijn. Alle drie
zijn het struiken met groene takken, met weinig bladeren en met gele
bloemen.
-Gewone brem (Cytisus scoparius).
-Gaspeldoorn (Ulex europaeus),
-Stekelbrem (Genista anglica),
Gewone brem of bezembrem
Gewone of bezembrem was op de schrale zandgronden ooit inderdaad
een heel gewone struik. Ik gebruik in dit artikel overigens het woord
‘bezembrem’ omdat de officiële Nederlandse naam ‘gewone brem’ heel
verwarrend bleek in de tekst over soorten brem.
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Tegenwoordig hebben we nog steeds zandgronden, maar door de
meststoffen is het schrale er een beetje af. De bezembrem is dus al lang
niet meer een hele gewone struik, behalve waar nu nog een plukje heide
staat. Maar de bezembrem kan daar maar moeilijk over klagen: het is zelf
een vlinderbloemige die zijn best doet om stikstof meststof in de schrale
zandgrond te krijgen! Maar de mens met zijn kunstmatige en overdadige
stikstofmeststoffen wist geen maat te houden en daar over mag wel
geklaagd worden.
Bezembrem heeft die naam inderdaad te danken aan het feit dat de takken
tot midden vorige eeuw werden gebruikt om er bezems van te maken.
In België en in onze
provincie
NoordBrabant wordt de naam
bezembrem ook nog
steeds gebruikt. De
heksen op 17de eeuwse
prenten en schilderijen
vliegen ook altijd op dit
soort
bezems.
Overigens werd toen
niet alleen bezembrem
gebruikt voor bezems,
maar ook struikheide en
berkentakken. Maar al
die bezems moeten niet
Gewone brem of bezembrem in bloei in april
verward worden met
een ‘heksenbezem’ die in de berken groeit: dat is een wildgroei van de
berkentakjes die veroorzaakt wordt door een schimmelinfectie!
De bezembrem heeft, net als de andere bremsoorten en waarschijnlijk nog
meer vlinderbloemigen, een ingewikkeld mechanisme om stuifmeel op het
juiste gedeelte van de bij of hommel te deponeren. In de Oecologische
Flora wordt dat beschreven, maar ik moet zeggen dat ik het niet echt voor
me zag. Dus zoeken op internet en dat leverde een soortgelijke
beschrijving op voor de gaspeldoorn. Beide komen er op neer dat terwijl
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de stamper en de meeldraden rijpen, die onder spanning komen te staan
binnen in de bloem. Op het moment dat er dan een bij of hommel
binnendringt in de bloem, springen de meeldraden los en vegen het
stuifmeel op de onderkant van de bij. Daarna wordt het echt ingewikkeld
want de stamper wil stuifmeel voor de bevruchting en dat moet aan de
bovenkant van de bij worden aangeleverd en moet bovendien van een
andere plant afkomstig zijn in verband met de kruisbestuiving!
Bij sommige vlinderbloemigen zijn er lange en korte meeldraden: de ene
soort smeert het stuifmeel op de onderkant van de bij of hommel en de
andere op de bovenkant. Maar de stamper zit bij de volgende bloem ook
weer boven, waarom dan stuifmeel op de onderkant? Misschien is dat
bedoeld voor de bij of hommel zelf want niet alle vlinderbloemigen leveren
nectar. Hier moet ik voorlopig het antwoord nog schuldig blijven.
In het blad ‘Bijen, Maandblad voor Imkers’ vond ik een artikel over
Gaspeldoorn door Arjen Neve uit 2005. Hij bespreekt ook de manier
waarop de bij ‘inbreekt’ bij de gaspeldoorn, maar hoe het precies gaat met
het eigen en vreemd stuifmeel bij de plant is me toch niet duidelijk
geworden. Maar het was geen vergeefse zoektocht. Arjen Neve is
inmiddels overleden, maar hij was behalve liefhebber van bijen en
bloemen ook een briljant tekenaar van planten! Hij had jarenlang een
vaste rubriek in het blad en alle bijdragen (minstens 200!) zijn nu
verzameld in een boek dat ook online staat. Iedere bijdrage met een fraaie
pentekening! Gratis toegankelijk op:
https://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/Bijenplanten/files/downloads/
Bijenplanten_web.pdf
Gaspeldoorn
Gaspeldoorn (Ulex europaeus), is de grootste van onze bremsoorten. De
plant wordt 2 tot 3 meter, een forse struik dus. Gaspeldoorn is een altijd
groene plant! Dat is het gevolg van het feit dat de plant zijn bladeren heeft
omgebouwd tot dorens. In die dorens en in de takken zit het bladgroen én
de plant laat zijn dorens niet vallen! Voor de gaspeldoorn is er dus geen
reden voor een winterstop en de plant doet dat ook niet. Bij een zachte
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winter bloeit de gaspeldoorn dus
heel vroeg en mogelijk ook heel
lang. Maar dit heeft natuurlijk ook
risico’s; als we een echt strenge
winter hebben bevriest de plant
letterlijk tot de grond. De foto’s van
de gaspeldoorn bij dit artikel zijn
genomen op dezelfde plaats waar
in 2010 de gaspeldoorn volledig
was dood gevroren. Of de nieuwe
struiken opgeslagen zijn uit de
zaden of uit de wortels of beide,
weet ik niet. Maar de gaspeldoorn
geeft in ieder geval niet snel op!
De dorens van de gaspeldoorn zijn
ook een categorie apart. Ze zijn
niet bijzonder lang maar één tot
twee cm, maar vooral extreem
scherp en sterk. Botanisch gezien
zijn het opgerolde bladeren met
een scherpe punt die verbonden
zijn met het ‘skelet’ en het
vaatsysteem van de plant. Dit is
Gaspeldoorn eind van de winter en vol
duidelijk anders dan bij een braam
in bloei én met stekels
of een roos. Die hebben stekels en
die staan op vrij willekeurige plaatsen op de huid van de tak en kunnen
daar vrij gemakkelijk afbreken.
Gaspeldoorn is in het verleden veel gebruikt in plaats van vlechtheggen
rond akkers en weilanden om de koeien in de wei en de wilde varkens uit
de akker te houden. Boeren hebben in de 19de eeuw de gaspeldoorn zo
naar allerlei landen buiten Europa gebracht waar ze er nu niet meer zo blij
mee zijn. Omdat de planten vorstgevoelig zijn denkt men ook wel dat ze
ook hier zijn ingevoerd uit Zuid-Europa.
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Stekelbrem
Uiterlijk zou stekelbrem (Genista anglica) een kruising kunnen zijn van
bezembrem en gaspeldoorn, maar het is een aparte soort en zoals gezegd
niet eens zo nauw verwant. De stekelbrem is inheems en staat hier zowel
op droge als natte hei. De struiken worden zelden hoger dan 50 cm.
Stekelbrem heeft zowel stekels als bladeren. De bladeren zijn vrij klein,
maar prikken dus niet. Dit in tegenstelling tot de stekels.

Stekelbrem in bloei. Duidelijk zichtbaar stekels én blaadjes

Als de plant niet in bloei staat valt deze nauwelijks op, maar als je
kennismaakt met de stekels, wordt duidelijk dat je stekelbrem beter niet
over het hoofd kunt zien. De stekels zijn stukken kleiner dan die van de
gaspeldoorn, maar net zo scherp. De plant bloeit in mei en juni. In
Nederland groeit stekelbrem in het hele zuiden en oosten waar het
zanderig is en in Duitsland in het aansluitende gebied. Maar onder de lijn
van Kerkrade naar de Oostzee komt de plant daar nauwelijks voor.
Vreemd!
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Geologische Ondergrond Ulestraten
Problemen in de Catharinastraat
André Ament en Wim Ghijsen
Inleiding
Recentelijk werd er in De Limburger aandacht besteed aan de
bodemproblemen onder de Catharinastraat (zie De Limburger d.d. 19
november en 27 november 2021). Al jaren wordt door de aanwonenden
geklaagd over hinderlijke trillingen veroorzaakt vooral door zwaar
vrachtverkeer en autobussen. In de artikelen wordt melding gemaakt van
het bestaan van breuken in de aardkorst en verstoorde aardlagen, die ter
plekke zorgen voor problemen. Alle reden om eens nader te onderzoeken
waardoor de problemen (mede) veroorzaakt worden. In het noordelijke
deel van de Catharinastraat zijn de problemen anders dan in het zuidelijke
deel. Noordelijk is er sprake van breuk in de aardlagen, zuidelijk kampt
men met een ander probleem. Wij gaan deze problemen
achtereenvolgens bespreken.
Geologie
Bekend is dat er zich in de ondergrond van Zuid-Limburg talloze breuken
bevinden. Dergelijke breuken zorgen ervoor dat er op bepaalde plekken
aardlagen in de diepte verdwijnen en op andere plekken grondlagen naar
boven komen. Dit zorgt ervoor dat die ondergrond complex in elkaar
steekt, maar dat maakt tevens dat bodemonderzoek naar de plaatselijke
toestand dringend nodig is.
Voor de situatie in Ulestraten zijn in principe twee breuken belangrijk.
Beide breuken in de aardkorst lopen min of meer parallel aan elkaar en
hebben een verloop vanuit het zuidoosten in de richting van het
noordwesten. De meest zuidelijke van de breuken wordt de Geulle-breuk
genoemd en de meer noordelijke breuk is de Schin op Geul-breuk.
In de onderstaande figuur is het verloop van deze beide breuken
weergegeven.
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Bij beide breuken is er sprake van
verticale verschuivingen van enkele
tientallen meters. Meer naar het
noorden, evenwijdig aan deze beide
breuken, loopt de Feldbissbreuk. Dit
is een van de grootste breuken in
Limburg, waarbij de aardlagen
honderden meters ten opzichte van
elkaar verschoven zijn. Frappant is
dat de twee kleinere breuken in de
buurt van Ulestraten evenwijdig lopen
aan de grotere breuk, hetgeen doet
vermoeden dat al deze breuken
ontstaan
zijn
door
eenzelfde
Fig. 1 Ligging van de Geulle-breuk
krachtenspel in de ondergrond.
en de Schin op Geul-breuk in de
Aan de naamgeving van de twee omgeving van Ulestraten. Bron:
breuken in de buurt van Ulestraten Erkenbosch et al.
kunnen we al aflezen dat deze breuken zich uitstrekken over een veel
groter gebied dan de omgeving van Ulestraten. Maar wat zijn de gevolgen,
in termen van aardverschuivingen van dergelijke breuken? Daartoe is in
onderstaande figuur te zien op welke wijze de aardlagen zijn verstoord.
Dat is gebeurd met behulp van een computerprogramma van TNO, dat
gebruik maakt van de database van DINO én de BRO (Basisregistratie
Ondergrond). Het programma is
gratis te gebruiken en te vinden op de
site www.dinoloket.nl. Met behulp van
het programma kan op elke
willekeurige plek in Nederland de
ondergrond in kaart worden gebracht
op een wijze die in de volgende
figuren wordt getoond. In de
eerstvolgende figuur (figuur 2)
hebben
we
een
theoretische
dwarsdoorsnede gemaakt van de
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ondergrond in Ulestraten vanaf een punt in het zuidwesten (Kalverbos)
naar een punt ten noordoosten van Ulestraten. Op deze wijze doorsnijden
we als het ware de twee breuken en kunnen we de gevolgen in termen
van verschoven aardlagen goed zichtbaar maken.

Figuur 2
Ligging van de Geulle-breuk en de Schin op Geul-breuk in de
omgeving van Ulestraten.

Aan de linkerkant is de Geulle-breuk te zien en aan de rechterkant de
Schin op Geulbreuk. Naar het zuidwesten zien we een hogere positie van
de gebroken lagen. Dit geldt over het algemeen voor heel Zuid-Limburg.
Hierdoor zijn de kalksteen houdende lagen (mergel) in zuidelijk Limburg
zichtbaar aan het oppervlak, terwijl ze hier in Ulestraten nog in de diepte
verscholen liggen. Om dit fenomeen te aanschouwen hoef je maar langs
de Geul in Meerssen te wandelen.
Het zuidwesten wordt opgetild ten opzichte van het noordoosten en dat
geldt voor beide breuken. We zien dat alle aardlagen op de plekken van
Voor het onderstaande artikel is een diepgravende beschrijving van de in de
figuur genoemde aardlagen niet van belang, maar een korte toelichting misschien
wel handig. De aardlagen aangeduid in de figuren 2 en 3 zijn (meestal) genoemd
naar geografische gebieden of steden, achtereenvolgens: Boxtel, Beegden,
Breda, Rupel, Tongeren, Houthem, Maastricht, Gulpen , Aken. De onderste lagen,
vanaf Maastricht zijn de kalksteenlagen (mergel), daarboven liggen de in
(ondiepe) zee afgezette zandlagen (Breda, Rupel en Tongeren) en de bovenste
lagen zijn rivierafzettingen. Een uitgebreide beschrijving is te vinden op
genoemde website www.dinoloket.nl. en in Erkenbosch F., Ghijsen W. en
Ummels J. Onder Meerssen; geologie van de gemeente Meerssen.
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de breuken min of meer recht zijn afgesneden. Wetenschappers
vermoeden dat deze breuken al in een ver verleden, zo’n 30 miljoen jaar
geleden, zijn ontstaan.
In de onderstaande figuur gaan we het verloop van de Catharinastraat in
de ondergrond nader bekijken. Het programma van TNO laat niet toe dat
je een traject van minder dan 1 km invoert,
dus we hebben nu als eindpunten van de
doorsnee gekozen voor kruispunt Vliek aan
de ene kant en Burg. Visschersstraat aan de
andere kant, waarmee we in ieder geval het
probleemgebied in de Catharinastraat aan
een nader onderzoek kunnen onderwerpen
in de volgende figuur. Hierbij is een
dwarsdoorsnede gemaakt van een traject
dat de Catharinastraat min of meer volgt.

Figuur 3
Ligging van de Schin op Geul-breuk in de omgeving van de
Catharinastraat in Ulestraten.

Hiervóór hebben we al opgemerkt dat bij de breuk in de diepere
ondergrond bepaalde lagen ontbreken. Maar nu blijkt dat op het punt waar
de Schin op Geul-breuk de Catharinastraat doorsnijdt juist ten noorden
van de breuk wel lagen vertegenwoordigd zijn, die ten zuiden ervan
verdwenen zijn. Het betreft hier een tweetal lagen, aangeduid met de
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letters BE (Beegden) en Br (Breda). De lagen die naar boven zijn gekomen
zijn dus verdwenen. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar wie de
situatie ter plekke in ogenschouw neemt weet dat dit gedeelte van de
Catharinastraat zich aan de rand van het plateau van Schimmert bevindt;
een plek die sowieso kwetsbaar is voor erosie. In de loop van de tijd zijn
deze verdwenen zandlagen afgevoerd richting Meerssen.
Het moge duidelijk zijn dat de plek waar de Schin op Geul-breuk de
Catharinastraat doorsnijdt, in geologisch opzicht een heel bijzondere plek
genoemd kan worden. Deze plek bevindt zich iets ten zuiden van het
monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In feite is er
aan het oppervlak zelf niet waar te nemen dat de ondergrond, in
geologisch opzicht, zo’n bewogen geschiedenis heeft. Of de bewoners zelf
zich gelukkig prijzen dat ze op zo’n interessante plek wonen valt te
betwijfelen.
De problemen in het zuidelijk gedeelte van de Sint Catharinastraat
Op topografische kaarten van Ulestraten uit de 19de eeuw zien we dat de
weg komende vanuit Meerssen naar het centrum van Ulestraten voorbij
kasteel Vliek zich splitste in een linker- en in een rechter gedeelte en ging
daar dus niet rechtdoor zoals nu het geval is. Het linker gedeelte ging via
Vliek, Beekerweg en Groot Berghem naar het ‘centrum’ van Ulestraten en
het rechter gedeelte ging door de holle weg via Klein Berghem naar de
Dorpstraat, Genzon en Schimmert. In die tijd was dit een logische route
omdat voorbij de splitsing een groot moerassig gebied lag dat niet
berijdbaar was en waar alleen een voetpad langs liep.
Dit moeras was ontstaan doordat er zoveel uitspoeling of erosie in dat
gedeelte van Ulestraten is geweest dat een zeer fijne en daardoor zeer
dichte zeeklei aan het oppervlak kwam te liggen. Dit is de z.g. Boomse
klei, genoemd naar de Belgische plaats Boom waar deze klei in grote
massa’s is afgezet.
De belangrijkste eigenschap van deze klei is het feit dat deze geen water
doorlaat hetgeen ervoor zorgt dat op deze klei bronnen en bronnetjes
ontspringen of dagzomen. Als dit bronwater niet snel wordt afgevoerd
ontstaat er een moeras. We zien rond het zuidelijk deel van de Sint
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Catharinastraat diverse van deze bronnen. Omdat het voor de hand lag
de weg van Meerssen naar het ‘centrum’ van Ulestraten te verkorten is in
de jaren 1934-1935 het voetpad door het moeras verhoogd en verbreed

Op de foto links Wim Ghijsen en rechts Leon Kockelkoren (†)

met kiezel en ander lokaal hard materiaal. Lange tijd heeft dit goed
gefunctioneerd, maar het feit bleef dat dit gedeelte van de Sint
Catharinastraat als het ware op een waterbed lag/ligt, vooral het gedeelte
waar bijna 50 jaar geleden de 4 huizenblokken zijn gebouwd (de nummers
96 t/m 110) De grondwaterspiegel ligt daar vaak slechts circa 1 m onder
het maaiveld. Nu er steeds meer en steeds zwaarder verkeer over dit z.g.
waterbed rijdt komen de problemen als gevolg van de instabiliteit van de
ondergrond duidelijker aan het licht.
De kwetsbaarheid van die omgeving laat zich illustreren door het volgende
voorbeeld: In aug. 2013 is door IVN-Ulestraten i.s.m. de gemeente
getracht het onderste gedeelte van de holle weg naar Klein Berghem weer
begaanbaar te maken. Dit stuk weg was over de volle breedte erg drassig
geworden. Er werden sleuven getrokken en drainagebuizen gelegd. De
sleuven werden ter stabilisatie opgevuld met gebroken vuursteen.
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In het begin werd het bronwater door die sleuven en buizen naar wens
afgevoerd, maar na een paar jaar werden de sleuven dichtgedrukt,
ondanks de harde opvulling, en momenteel is er van die hele constructie
niets meer over. Het pad is ter plaatste bijna weer even drassig als
voorheen.
Tot slot
Nu de oorzaken van de problemen gedetailleerd in kaart gebracht zijn door
het bureau Kragten en de TU Delft kan gericht naar een oplossing gezocht
worden. Dat de weg gereconstrueerd gaat worden is duidelijk, maar er zijn
nog diverse mogelijkheden, die uiteenlopen van plaatselijke aanpassingen
aan het wegdek tot totale reconstructie van de Catharinastraat, inclusief
alle rioleringsafvoerbuizen. Onderdeel van de oplossing is wellicht ook de
definitieve omleiding van het zware verkeer via de nieuwe verbindingsweg
richting Schimmert. Wordt vervolgd!
Bronnen:
-De Limburger, 19-11-2021 en 27-11-2021
-www.dinoloket.nl
-Erkenbosch F, Ghijsen W en Ummels J. Onder Meerssen; geologie van
de gemeente Meerssen, 2016
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Bouwen voor de das in Ambyerveld
Pascalle Satijn
Inleiding
Al in 2001 heeft de gemeente Maastricht een stedenbouwkundig plan
opgesteld voor een nieuwe woonwijk aan de rand van de stad in Amby
genaamd Ambyerveld. Ambyerveld grenst grofweg aan de Molenweg in
het oosten, de snelweg A79 in het noorden en de Ambyerstraat aan de
westkant. Het gemeentelijk deel betreft de verkoop van 36 vrije sector
kavels en 2 kavels voor landhuizen. Vanuit dit stedenbouwkundig plan is
een Beeldkwaliteitsplan ontstaan wat dient als kader voor de bouwers,
omdat deze wijk een samenhangend beeld moet gaan opleveren, met veel
groen, en geleidelijk over moet gaan van dorp naar landschap.
Rekening houden met natuur
De locatie van de woonwijk grenst aan natuurgebied Ambyerheide en
dichtbij liggen het WML-bosje, De Dellen en het Meerssenerbroek. Omdat
er sprake was van een bestemmingsplanwijziging, weilanden en
akkerbouwgrond worden omgezet naar de woonfunctie, moest er een
natuurwaardenonderzoek worden uitgevoerd. Hieruit bleek dat in het
WML-bosje een grote dassenburcht aanwezig was. In het te ontwikkelen
gebied zelf waren géén sporen of verblijfplaatsen van dassen
waargenomen. Wel kwamen diverse vogelsoorten voor, die door de vele
meidoornhagen zeer geschikte nestgelegenheden hebben. Ook
vleermuizen, die de bomen in de houtwallen benutten, werden
waargenomen. Zelfs de levendbarende hagedis werd aangetroffen in een
verwaarloosd stuk weiland. Al met al genoeg om de aanvankelijke
plannen, namelijk het volledig bouwrijp maken van het gebied, door
bestaande hagen, houtwallen, ruigte en oude boomgaard te rooien, aan
te passen. Gelukkig zijn dus al deze leefgebieden gehandhaafd en zijn
nieuwe boomgaarden aangeplant om onder andere het foerageergebied
van de das te optimaliseren. Al deze beplantingselementen vormen een
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belangrijke schakel tussen het leefgebied in de stad en het buitengebied
voor diverse diersoorten.
De plannen
De nieuwe boomgaarden zijn ruimschoots voor de start van de
ontwikkelingen aangeplant, al in 2013. De eerste woningen zijn pas in
2017 gebouwd. De boomgaarden, die in eigendom van de gemeente
blijven én openbaar zijn, bestaan uit 1112 verschillende fruitbomen
(kersen, peren, appels en pruimen) waaronder oude Limburgse rassen.
Bijvoorbeeld de Herfstpeer van Geulle, Reijmerstokker Kroonreinet en
Eijsdener kers. Tussen de beide boomgaarden zijn gelijk onverharde
voetpaden aangelegd en deze worden begrensd door nieuw aangeplante
meidoornhagen.
Verder worden door de
gemeente ook overal in
het woongebied bomen
en hagen aangeplant om
zoveel mogelijk aan te
haken op het omringende
Limburgs landschap. Qua
boomsoorten
worden
essen, eiken, lindes,
kastanjes,
beuken,
walnoten
en
iepen
gebruikt.
Boerenhagen
worden
langs
de
landhuizen geplant en
beukenhagen omzomen
de particuliere woningen.
De grasbermen worden
extensief beheerd, de
aangelegde boomgaarLigging van het dassenhol in het ambyerveld
den worden begraasd
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door een kudde rondtrekkende schapen en de aangeplante ruigte wordt
met rust gelaten.
Door de bouwcrisis in 2013 heeft de verkoop van de kavels lange tijd stil
gelegen. Maar op dit moment zijn alle kavels, behoudens de twee voor de
landhuizen bij de boomgaarden, verkocht, wordt er druk gebouwd en zijn
al vele woningen bewoond. Daarom was het ook de bedoeling om de
twee kavels voor de landhuizen vorig jaar in verkoop te brengen. Voor
deze twee kavels is het de bedoeling dat een gebouw ontstaat dat
refereert aan de Limburgse carréboerderijen en dat mag op eigentijdse
wijze. Er kan per kavel éen woning worden gebouwd, of meerdere, zolang
het maar uitziet als een geheel en het gebouw opgaat in de overgang van
stad naar landschap.
Maar blijkbaar is het behoud van de houtwal, zijn de nieuw aangeplante
boomgaarden en hagen een succes gebleken….want inmiddels heeft een
dassenfamilie een burcht gegraven middenin een kavel voor 1 van de
beoogde landhuizen en wordt deze ook bewoond. Een uitgebreid
faunaonderzoek en een heel jaar monitoren heeft uitgewezen dat er in
ieder geval drie dassen wonen, een echtpaar met jong. Zelfs de ecoloog
vond het bijzonder om in de woonwijk in aanbouw een dassenfamilie aan
te treffen. De burcht zit verborgen onder een struweel van bramen en is
dus goed beschermd, ook voor honden. Opnames met een cameraval
lieten zelfs beelden zien van steenmarters, bunzingen, vossen en zelfs
wilde zwijnen. Het ontwikkelen van de landhuizen mag daarom op dit
moment niet plaatsvinden, omdat deze kavels allebei binnen de contour
van de bewoonde burcht vallen.
Omdat de das uiteindelijk toch zal vertrekken uit de steeds drukker
wordende woonwijk, is ervoor gekozen om alvast een kunstburcht aan te
leggen. Achterin de boomgaard aan de Molenweg is inmiddels een burcht
gerealiseerd bestaande uit een berg aangevoerde grond met 4 kamers op
2 verschillende niveaus. De kamers zijn 2 bij 2 meter groot, bestaan uit
losse gestapelde betonstenen, zijn afgedekt met een waterdichte plaat,
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Het nieuwe onderkomen in Amby van de familie Das

onderling verbonden door gresbuizen, voorzien van stro en 2 uit/ingangen.
Met dit soort kunstburchten zijn goede ervaringen opgedaan vandaar de
keuze voor deze uitvoering. De burcht wordt in het voorjaar van 2022 nog
aangeplant met zoete kers, meidoorn en ribes. De hoop bestaat dat de
dassen de huidige plek verruilen voor deze meer rustige ligging. Tot die
tijd ligt de ontwikkeling van de landhuizen in ieder geval stil, maar de
dassenfamilie is in ieder geval van haar eigen versie, ín de boomgaard,
voorzien.
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Munt in soorten en maten, echt of vals, groen en lekker
Jan van Dingenen
Inleiding
Als ik aan een nieuw artikel wil beginnen, kijk ik meestal eerst of ik wat
kan vinden over de achtergrond van de naam van de plant of de
plantenfamilie. Niet omdat ik het zo belangrijk vind om te weten hoe een
plant in onze Middeleeuwen heette of bij de oude Grieken, maar omdat
het vaak informatie levert over het gebruik van die plant door onze
voorouders. Maar het kan ook een doolhof zijn van waarschijnlijk halve
waarheden en veronderstellingen. Zoals deze keer.
Groeiende munt en klinkende munt
Ik wou eigenlijk vooral weten waarom deze plantenfamilie praktisch
dezelfde naam heeft als de metaalwaren in mijn portemonnee. Met als
resultaat veel gegevens en veel verwarring. Men is het redelijk eens dat
de ‘klinkende munt’ waarschijnlijk afstamt van de Romeinse godin Juno
Moneta. Juno was een van de belangrijkste godinnen o.a. als vrouw van
Jupiter. De bijnaam ‘Moneta’ betekent zoiets als ‘uniek’. Het overdragen
van deze bijnaam naar ons geld, zou dan komen omdat een belangrijke
muntenfabriek van de Romeinen naast of zelfs in een tempel van Juno
Moneta stond. Die tempel is overigens nog niet gevonden.
De naam van de munt als plant, heeft met het voorgaande weinig gemeen.
In een sage van de schrijver Ovidius komt Mentha voor, dochter van
Cocytus. Zij werd bemind door Hades, de god van de onderwereld. De
vrouw van Hades had daar bezwaar tegen en veranderde Mentha in een
plant. De naam Mentha komt van het Griekse Minthos en betekent ‘iets
wat riekt’, wat natuurlijk wijst op de geur van deze plant: de munt. Maar
waarom heette die dochter zo? Ik vermoed dat die plant al eeuwen Mentha
of Minthos heette voordat Ovidius zijn verhaal schreef. In ieder geval: in
een groot aantal Europese talen hebben de klinkende munten en de
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groeiende munten ongeveer dezelfde naam. En dus waarschijnlijk vanuit
dezelfde bron, maar het is dus niet echt duidelijk uit welke bron.
De planten
Hoog tijd voor de plantjes. In Nederland hebben we zes inheemse soorten
munt, die allemaal in het Latijn Mentha heten en dus in hetzelfde geslacht
zitten. En dus op zijn tijd allemaal wel een keer met elkaar kruisen om het
moeilijk te maken.
-Watermunt (Mentha aquatica)
-Akkermunt (Mentha arvensis)
-Hertsmunt (Mentha longifolia = Mentha sylvestris)
-Polei (Mentha pulegium) = pennyroyal
-Aarmunt (Mentha spicata) = groene munt = kruizemunt
-Witte munt (Mentha suaveolens of Mentha rotundifolia)
Watermunt
Watermunt groeit bij ons vooral op natte weilanden en dergelijke zoals de
naam aangeeft. In bloei is de plant meestal zo’n halve meter hoog en heeft
Watermunt in bloei in de buurt van de Dommel
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dan een of meer bloemstengels met om iedere stengel een of meer
‘bolletjes’ opgebouwd uit roze, paarsige bloemen.
Akkermunt
Akkermunt lijkt op watermunt, maar het is allemaal wat ‘slordiger’ dan bij
watermunt. De plant is ongeveer even groot, vocht in de bodem is ook
zeer welkom. De bloembolletjes lijken kleiner en het blad is groter. De geur
is duidelijk minder dan bij watermunt. Een variant van akkermunt, de
Japanse pepermunt, wordt gekweekt om er menthol olie uit te halen.
Hertsmunt
Hertsmunt valt op door de lange bladeren zoals in de Latijnse naam staat.
De bloemen zijn weer roze, paarsig en staan in kransen zoals de vorige
soorten, maar ze vormen bij hertsmunt geen echte bollen maar staarten.
De planten ruiken sterk en zijn niet giftig, maar ze schijnen niet lekker te
zijn.
Polei
Polei wordt maar zo’n 30 cm hoog, heeft ook graag wat extra water, maar
dreigt in Nederland uit te sterven. De uiterwaarden schijnen het beste
gebied te zijn voor deze
Een abortusmiddel wordt bereid op basis van polei
plant. Polei heeft een
(Wikipedia: Uit een Middeleeuws kruidenboek:
lange geschiedenis als
middel
tegen
zwangerschap, om de
menstruatie op gang te
brengen en als middel om
abortus op te wekken. De
plant is niet echt giftig,
maar
ook
niet
ongevaarlijk. Met als
gevolg
natuurlijk
de
nodige
dodelijke
slachtoffers.
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In het Engels wordt de plant ‘pennyroyal’ genoemd, een samentrekking
van ‘Pulegium regale’ d.w.z. koninklijke vlooien verjager. Ik weet niet of
het werkt, maar het kan waarschijnlijk minder kwaad dan als abortus
middel.
Aarmunt of groene munt of kruizemunt
Het is niet duidelijk of aarmunt bij de inheemse planten gerekend moet
worden. De verspreidingsatlas vindt van niet. Maar de plant wordt wel veel
gekweekt en ontsnapt dus wel eens. De plant wordt ongeveer een halve
Aarmunt (vermoedelijk), foto gemaakt in de Ardeche door J. van Dingenen

meter hoog. De bloemen staan in aren en de kleur kan alle varianten van
paars zijn, van bijna wit, via roze tot donker blauw. Onder de naam ‘groene
munt’ of ‘kruizemunt’ worden de blaadjes gebruikt voor muntthee. En als
aarmunt voor in de tuin want de plant heeft sierlijke paarse aren of
‘staarten’. De naam kruizemunt wordt voor verschillende soorten en
kruisingen gebruikt, maar is strikt genomen geen kruising. Waarschijnlijk
is het een verkeerde vertaling van het Duitse Krause Minze: kroesmunt.
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Maar wel zijn in aarmunt ooit twee andere muntsoorten samengegaan
namelijk hertsmunt en witte munt en dan ook nog ieder met het complete
chromosoom pakket! Aarmunt heeft nu dus 48 chromosomen in plaats van
de 24 van de ‘gewone’ munt soorten. In Noord-Afrika en het MiddenOosten is aarmunt en zijn varianten, een belangrijk gewas voor de thee
en als kruid bij allerlei bereidingen.
Witte munt
De witte munt heeft in het wild meestal geen witte bloemen, maar licht
roze of zacht lila in aren of staarten. De stengel en de onderkant van het
blad zijn sterk behaard, misschien dat dit ook heeft bijgedragen tot de
naam witte munt. De witte munt is bij ons inheems, maar flink bedreigd.
De plant wordt net als de andere munt soorten ongeveer een halve meter
hoog en heeft een soortgelijk biotoop: niet te schrale grond en graag wat
extra vocht. Witte munt schijnt een sterke geur te hebben die ruikt naar
appel én munt. Die geur is me nooit opgevallen, dus mogelijk heb ik nooit
echt witte munt gezien.
Pepermunt en andere kruisingen
Wereldwijd zijn er 20 tot 30 soorten munt, allemaal in de gematigde
klimaatzones. Alle muntsoorten hebben de bekende munt geur en smaak
die vooral afkomstig is van de stof menthol. Maar de sterkte van de die
smaak kan heel verschillende zijn en er kunnen andere geuren doorheen
zitten.
Pepermunt (Mentha × piperita) heeft de sterkste smaak. Dit was een
spontane kruising van watermunt en aarmunt in de 17e eeuw in Engeland
en sindsdien wordt pepermunt gekweekt. Na het drogen van de planten,
extraheert men daaruit de pepermuntolie. En die gaat dan in snoep en
allerlei producten die ‘fris’ moeten ruiken. De zaden zijn weinig
kiemkrachtig en dus wordt de plant meestal vermeerderd door stekken. Of
de plant doet het zelf via uitlopers.
Er bestaan heel veel kweekvormen van pepermunt. Daarin heeft het
‘beginners foutje’, waarbij de aarmunt het dubbele aantal chromosomen
kreeg, zich voortgezet. Pepermunt heeft tegenwoordig 66, 72, 84 of 120
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De plant pepermunt in bloei. (Bron: Wikipedia)

chromosomen! Maar de plant blijkt nog steeds in staat om via uitlopers te
verwilderen uit de kwekerijen. Voor zo ver ik weet hebben we in Nederland
geen kwekerijen van pepermunt voor de olie, misschien wel voor
sierplanten, maar in Engeland en Duitsland zijn die er wel. Blaadjes van
de pepermunt kunnen ook voor thee worden gebruikt, net als aarmunt of
kruizemunt.
Tot slot
In mijn jeugd hadden alle oma’s pepermuntjes in hun tas, in mijn
herinnering King pepermunt. Waarom weet ik eigenlijk niet, voor een frisse
adem? Helaas hield ik toen al niet van pepermunt. Klinkende munt zat er
ook in, maar die kreeg ik alleen als ik een goed rapport had.
King pepermunt bestaat al meer dan 100 jaar en de Wilhelmina pepermunt
al meer dan 125 jaar! Misschien leuk voor mensen die wel van pepermunt
houden: er staat een video op internet die laat zien hoe je zelf pepermunt
kunt maken! De ingrediënten zijn in ieder geval simpel: bijna 1,5 kg van
verschillende soorten suiker en 15 druppels pepermuntolie.
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Hoornaar
Els en Wim Derks
Inleiding
Op een zolder liggen doorgaans spullen die je niet zo vaak nodig hebt of
die je wilt bewaren. Dat zijn bij ons bijvoorbeeld verzamelingen, oude
liefdesbrieven, verkleedspullen, kerstversiering en sinterklaaskleren. Als
je dan gevraagd wordt om Sinterklaas te spelen in de buurt moet je dus
de zolder op. De trap
uitgeschoven, het luik
geopend en dan kom je
voor een verrassing te
staan. Een designlamp is
er niets bij! Het verlaten
nest van een hoornaar!
We
wisten
dat
er
hoornaars deze zomer in
en uit de nok van het dak
vlogen dus het was te
verwachten. Zelfs voor de
hoornaar was het een
groot nest met een
doorsnede van ongeveer
40 cm. Onder het nest was het een grote plakkerige troep met een lekker
odeurtje! Alles hebben we schoon gemaakt, maar het nest hebben we
vooralsnog laten hangen want dat is toch leeg.
De hoornaar is een grote wespensoort, minder agressief dan de gewone
wesp maar wel met een pijnlijker steek. Alleen de koninginnen
overwinteren en beginnen in het voorjaar met een nieuw nest. Een oud
nest wordt niet hergebruikt. Het nest wordt gemaakt van fijngekauwd hout.
Daarom zie en hoor je wespen en hoonraars knagen aan hout. De larven
worden gevoed met insecten en leveren dus ook een bijdrage aan de
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bestrijding van muggen. De larven poepen een zoete stof uit die het
voedsel is voor de werksters. Zolang er larven zijn in de zomer en begin
van het najaar hebben de wespen geen belangstelling voor de zoetigheid
op de tuintafel. Nesten van hoornaar en wespen kunnen dus aanwezig zijn
in huis of tuin zonder dat we het merken of zonder dat we er last van
hebben. Pas zodra er geen larven meer zijn die zoetigheid poepen,
kunnen wespen vervelend worden als ze op zoek zijn naar zoetigheid.
Wespen en hoornaars zijn nuttig en onderdeel van de biodiversiteit.
Bestrijd de nesten niet als je er geen last van hebt. De bestrijding
veroorzaakt vaak problemen met dieren die een andere uitweg uit het nest
zoeken en dan binnen in de (slaap)kamer uitkomen.
Om nog even terug te komen op de goed heilig man. Sinterklaas heeft zijn
act opgevoerd in de buurt: kloppen op het raam, waaronder de zak met
cadeautjes klaar stond en dan rustig weglopen zodat de naar buiten
gekomen kinderen nog kunnen zwaaien naar sinterklaas. Dit jaar was de
oudste van 4 jaar echter niet helemaal tevreden over het optreden van de
Sint: “Sinterklaas ik dacht dat jij op het dak zou zijn” Daarvoor kan de Sint
nu nog een heel jaar oefenen.
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Een Allerheiligenzondag begin jaren vijftig vorige eeuw
Paul Notten
Inleiding
Tot aan de gemeentelijke herindeling in 1982 hadden de toen nog
zelfstandige gemeenten Geulle en Ulestraten ieder een gedeelte van
Moorveld in ‘beheer’. De Heerenstraat gold daarbij voor kinderen tot begin
jaren vijftig (de komst van de lagere school in Moorveld) als een soort
demarcatielijn voor de te maken schoolkeuze: Ulestraten of Geulle? De
gezinnen aan de oostzijde kiezen voor de lagere school in Ulestraten; de
aan de overzijde van de weg geboren en getogen kinderen gaan naar de
lagere school in Geulle-Beneden.
Gezin Notten
Helemaal in de lijn van die geografische scheiding zijn wij, de kinderen
Notten-Thijs aan de Schonen Steynweg 3, naar Ulestraten gegaan. In ons
geval kon dat overigens moeilijk anders, want vader Sjo was onderwijzer
in Ulestraten en zijn ouders waren op het kerkhof aldaar begraven. Dat
betekende met Allerheiligen steeds een fysieke scheiding in ons gezin:
moeder naar Geulle en vader naar Ulestraten met een spreiding van de
kinderen over de twee keuzemogelijkheden. Mij was bij de loting
Ulestraten ten deel gevallen. Ik heb er in 1946 tijdens de eerste schooldag
een overtuigende entrée gemaakt. Want, terwijl iedereen op de eerste
schooldag al netjes in de voor hem/haar bedoelde rij schuifelde stond ik in
volle overgave de oude waterpomp midden op de speelplaats te geselen.
Maar juffrouw Dreessen uit Maastricht doorzag de situatie; zij lei een
vriendelijke hand op mijn schouder en leidde mij naar de rij van de
eersteklassers.
Vanuit Moorveld gingen wij iedere dag te voet maar meestal met de fiets
via de Schaapsweg naar Ulestraten. Vanaf 1944 was er weliswaar tussen
Moorveld en Ulestraten een vliegveld aangelegd, maar na de
ondersteuning van de Geallieerde Troepen in dat laatste oorlogsjaar
tijdens het Ardennenoffensief was het rustig geworden op het vliegveld,
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destijds bekend onder de naam Vliegveld Zuid-Limburg. In die
omstandigheden hadden wij van Stibbe, de havenmeester, toestemming
gekregen om over de start- en landingsbaan en nog een stuk oude
Schaapsweg naar Ulestraten te gaan. Wel moesten we aan de rand van
de start-/landingsbaan naar links en rechts uitkijken of er geen vliegtuig
ging landen. Het is éénmaal gebeurd dat een Dacota DC 3 vanuit
noordelijke richting ratelend over de platen landingsbaan denderde en
korte tijd later, na omgedraaid te zijn aan het eind van de baan, aan onze
neuzen voorbijkwam, op weg naar het parkeerplatform. Ik gebruikte in die
dagen aanvankelijk de (dames)fiets van mijn moeder, merk Duif, met op
de trappers houten klosjes geschroefd, omdat ik anders moeilijk aan de
pedalen kon komen. Aan die hulpconstructie bewaar ik overigens geen
goede herinnering. Toen we een keer met mijn vader en de andere
kwajongens van de Wijngaardsberg in Ulestraten over een kiezelpad naar
beneden afdaalden ging het mis. Halverwege de lange steile helling
schoten mijn voeten van die houtblokken af met als gevolg: een
ongecontroleerde vaart totdat ik al vallend in mijn korte broek schuivend
over de kiezelweg tot stilstand kwam. Rechterknie: één bloedige massa.
Naar het kerkhof op Allerheiligen
Die fietstocht naar het Allerheiligenlof in de kerk in Ulestraten op die
zondag in november 1950 is gelukkig minder risicovol. De weg naar
Ulestraten is tot en met de startbaan goed geplaveid met aan de zijde van
Ulestraten nog een kort tracé van de oude Schaapsweg. Alleen het
weertype is niet erg vreugdevol. Er staat vanuit het noordoosten een
straffe koude wind over de dan nog tot Geverik helemaal onbebouwde
kale vlakte. De wind luistert in het dialect naar de naam ‘De Bies’, een
koude vrieswind die overal doorheen dringt. Nochtans, ik voel me goed
beschermd in mijn lange broek en gebreide handschoenen die misschien
wel wat klein voor mij zijn. Want, tussen het breiwerk door zie ik het vel
van mijn handen….Na het lof gaan we zoals in Ulestraten in die tijd
gebruikelijk is te voet in een lange, drukke processie op weg naar het
kerkhof en kiezen de vele kerkgangers positie bij het graf van hun dierbare
overledene. Door pastoor Meys worden op een centrale plek op het
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kerkhof de bij Allerheiligen horende gebeden opgezegd. Met een
kerkhofbezoek in die dagen is duidelijk meer tijd gemoeid dan één Onze
Vader. Tegen de tijd dat we met goed fatsoen van het kerkhof durfden te
vertrekken was ik al steen- en steenkoud. Daarna met de fiets huiswaarts
met aan het eind van dorp Ulestraten, voorbij de voormalige kolonie (een
compacte huisvestiging uit de jaren dertig) en daarna via de open vlakte
van het vliegveld terug naar huis. Ik heb het geweten! Nog vóór de
startbaan, zijde Ulestraten, waren
mijn
handen
steenkoud
én
gevoelloos. Voordat we in Moorveld
waren verkeerden mijn handen in
een toestand van krachteloze,
pijnlijke handen waar je niks meer
mee kunt. Met als medisch advies: de
handen in alle richtingen (proberen
te) bewegen om er weer leven in te
krijgen. De terugkomst van het leven
in je handen gaat gepaard met een
geweldige, niet te verzachten pijn die wel tien minuten of langer kan duren.
Noot van de schrijver. De door mij vermelde ‘kellende’ handen heb ik altijd
als een verschijnsel uit de jaren veertig/vijftig vorige eeuw ervaren. Als
kinderen zwierven we dagelijks overal rond: over velden en wegen, door
bossen en oude gebouwen, steeds in ons speelplunje (wat dat dan ook
was) zonder handschoenen. En altijd te voet. Rondstruinen, dat was hét
tijdverdrijf in die dagen: naar het in 1944 aan de Hagendoornweg
neergestorte vliegtuig of nog eens rondscharrelen in de oude melkfabriek
‘De Fotsch’ in het weiland naast Joop Schermerhorn, hoek
Heerenstraat/Bospad.
Tot slot
Al die koude verhalen schoten door mijn hoofd tijdens Allerheiligen 2021.
Maar met 15 graden op de thermometer is het niet koud.
Klimaatverandering, zou die dan toch plaats gaan hebben?
(paulmanotten@gmail.com)
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Blaas dat blad niet weg, maar maak zelf bladcompost!
Inleiding
Het is weer herfst geweest en de meeste bladeren zijn uiteindelijk naar
beneden gevallen. En wat doe je er dan mee? Gemeenten, maar ook
tuinbezitters grijpen steeds vaker naar de bladblazer. Toch is dat niet altijd
de beste oplossing. Want als je alle herfstblaadjes wegblaast en
weggooit, blaas je onbedoeld het leven uit je tuin. Zonde! Want al die
blaadjes hebben wel degelijk een functie. Tussen de bladeren leven
allerlei nuttige insecten en andere beestjes die ontzettend belangrijk zijn
voor een gezonde tuin. Merels scharrelen maar wat graag tussen de
blaadjes op zoek naar lekkers, en ook egels en padden zoeken er naar
eten en beschutting.
Blad is voedsel
Bovendien is blad een belangrijke voedselbron voor de bodem. Denk maar
eens aan het bos, waar de bladeren een voedselrijke humuslaag vormen.
De bladeren werken als gratis compost voor je tuin. De bladlaag zorgt
bovendien voor bodembescherming. Als je alles wegblaast en aanharkt,
dan kan de zon ongehinderd de bodem beschijnen en dat zorgt voor
uitdroging en verlies van bodemleven. Natuurlijk is een tuin geen wild bos;
als tuinbezitter wil je waarschijnlijk niet midden in een laag blad zitten op
je zonterrasje. En het is wel zo veilig als tuinpad en oprit een beetje
begaanbaar blijven. Wat kan je dan wél doen met het overtollige blad?
Hergebruik
Gevallen blad kan je direct hergebruiken in de tuin, zo gaat dat in de natuur
ook. Het blad dat je opveegt kan je meestal eenvoudig kwijt in de borders.
Een vuistdikke laag beschermt en voedt de bodem. Bijkomend voordeel:
op de plekken met blad zal veel minder snel onkruid opkomen. Let wel een
beetje op; op plekken waar je bijvoorbeeld bloemen of kruiden wil inzaaien
kan je beter geen blad leggen. Het kan ook handig zijn om
borderafscheidingen iets te verhogen, zodat het blad er niet direct uitwaait
bij de eerste windvlaag.
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Home made bladcompost
Heb je nadat je borders gevuld zijn nog blad over, dan kan je ook zelf
bladcompost maken. Helemaal gratis! Naast een kostenbesparing scheelt
het ook weer een ritje naar het tuincentrum. Een bijkomend voordeel: je
bent niet meer afhankelijk van een compostleverancier en je weet precies
welke voedingsstoffen jouw tuin inkomen. Compost uit de winkel is
namelijk vaak gestoomd en daarmee eigenlijk biologisch dood gemaakt.
Bladcompost die je zelf maakt heeft nog wel de goede schimmels en
bacteriën die nodig zijn voor een gezonde tuinbodem.
Bij bladcompost
zijn de blaadjes al
enigszins
verteerd en kan je
ze niet alleen als
afdekkende
‘mulchlaag’
gebruiken, maar
ook
door
de
bodem mengen.
Om bladcompost te maken heb je alleen een paar plastic zakken, een
bezem of hark en een prikstok nodig. De procedure is eenvoudig:
1.
Verzamel het blad en besproei het als het droog is.
2.
Doe het blad in een vuilniszak en stamp het stevig aan.
3.
Maak een paar gaatjes onderin de zak en zet de zak ergens
(onopvallend) in de tuin.
4.
Na circa een jaar kan je de bladcompost gebruiken als mulchlaag of
bodemverbeteraar na 2 jaar zelfs al potgrond.

Bron: IVN.nl
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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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