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FOTO-RAADSEL
John Hannen
Wat is hier te zien?

Antwoord: zie laatste pagina.
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HET BOERENLEVEN BEGIN VORIGE EEUW
Deel 3: VERZORGEN VAN HET VEE EN
VERWERKEN VAN MELK EN VLEES
door Th. Abbenhuis, Haelen
Laat ik eens beginnen met te
kijken wat er al zo rond en in de
boerderij aan vee doorgaans
aanwezig was. Van groot naar
klein waren dit paarden, koeien,
varkens, schapen en kippen.
Soms ook nog een geit,ganzen
en konijnen. De paarden moesten
het zware werk doen en waren
meestal koudbloedige Belgische
trekpaarden. Ze waren erg rustig
en makkelijk te beleren. Was een
paard toch wat schrikachtig dan
kreeg hij oogkleppen op,in het
Midden-Limburgs lappenhutsels genoemd. Voor een schuw
persoon werd ook wel gezegd:dé
motte zens de lappenhutsels
andoan. Het grootste deel van
het jaar graasden de paarden in
de wei.s Winters of bij zware
arbeid kregen ze extra haver,
gehakseld stro hooi en voederbieten. Deze laatste werden apart
geteeld als voer. Ze waren groter
als de tegenwoordige suikerbieten en oranje van kleur. Voor de
winter werden ze ingekuild met

een laag stro en grond erop.Voor
het voeren werden ze in een
hakselmachine tot hapklare
brokken verwerkt. Klaver kregen
de paarden ook wel te eten. Het
klaverzaad werd tegelijk met het
graan ingezaaid. Het schoot pas
op als het graan was afgedaan.
Bij het werken in het veld hing
onder de kar een juten doek,ook
wel roosdook genaamd. Hierin
ging het hooi en de haverzak voor
het paard en de proviand voor de
voerman. Soms knapte hij er een
uiltje in. Nog wat bijzonderheden
over het paard wil ik U vertellen.
De nageboorte van een veulen
hing men vaak in een hoog-
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stamboom. Het veulen zou hierdoor later mooi met het hoofd
omhoog lopen. Paarden liepen
geregeld in de zogenaamde
manege rond om allerlei werktuigen aan te drijven. Er was eens
een paard dat meteen stopte als
de boer er niet achter liep. Hierop
werd wat gevonden. Men bond
een paar klompen aan een touw
achter het paard. Door het geluid
van de hobbelende klompen
bleef het mooi doorlopen. En dan
nog een advies bij het kopen van
een paard. Het luidt: ein vrouw
en ein paerd, mósse neet bie ein
lamp koupe.De verborgen gebreken werden dan gauw over het
hoofd gezien.
De koeien waren er in eerste
instantie voor de melkproductie,
doch leverden ook vlees. Kalfsvlees was hierbij erg in trek. Hun
voer bestond naast gras en hooi
uit stoppel-of meiknollen, in het
Limburgs reuben genoemd. Ze
waren vorstbestendig en konden
tot januari op het veld blijven
staan. Veel ouderwets voer wordt
niet meer verbouwd zoals winterpeen, met veel vitamine A,
luzerne, serradelle, esparcette,
incarnaatklaver, voederwikke,
lupine, spurrie en paardenbonen.
De klaversoorten en de wikke
hadden stikstofknolletjes aan hun
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wortels,dus bemestten de grond
ook nog. Bij een koe moest men
oppassen om haar geen vochtige
klaver te voeren,daar ze er buikzucht van kon krijgen. Het was
gasophoping in de pens. Het 7 el
lange lint van de kroedwusj er
omheen draaien zou, tussen
haakjes, hiertegen moeten helpen, maar een gat prikken in de
pens werkte effectiever. Na het
inkuilen van bietenloof, kuilt men
tegenwoordig bijna uitsluitend
gras en mais in. De koeien blijven
er constant van aan de diarree en
het stinkt tot in verre omtrek. Dit
komt voornamelijk door het
fermenteerproces dat optreedt
nadat de lucht uit de hoop geperst is door aanwalsen. Voordat
het varken aan de beurt komt nog
iets over het hooien. Het gras
werd nog afgedaan met de zeis,
enkele keren met de gaffel gekeerd waarna het met de hooihark op hopen werd geharkt en
afgevoerd naar de hooizolder in
de koeienstal. Deze zolder lag
boven de stalling van de koeien.
Het hooi hoefde men zo alleen
maar naar beneden te gooien. De
houten pennen van de hooihark
moesten bij de vervaardiging van
goed droog hout zijn. De dwarsbalk juist van nat hout. Door het
krimpen van de balk kwamen de

pennen muurvast te zitten. Later
werd het handwerk overgenomen
door werktuigen als een grasmaaier, keerder of tot balen
geperst. En dan het varken als
voornaamste vleesproducent.
Men kocht meestal 2 biggen,
mestte ze vet, waarna er een
verkocht werd om het voer te
betalen en weer twee nieuwe
biggen te kopen. De andere werd
voor eigen gebruik geslacht. Het
varken was een alleseter. Alle
organische afval werd hem toegeschoven. Het werd in de grote
gietijzeren pot gekookt.
Etensafval schillen rot fruit,
bietenloof, brandnetels, zemelen
en puinenwortels (kweek) gingen
erin en soms ook de ondermelk.
De puinen golden als lekkernij en
werden hiervoor zelfs apart

gerooid. Veel boeren hadden ook
wat schapen, voornamelijk voor
de wol. Ze werden van meerdere
boeren gezamenlijk geweid door
een herder.s Morgens haalde hij
ze op en s avonds werden ze
weer teruggebracht. Hij trok met
ze langs bermen,overhoekjes en
braak liggend land. Soms ook
over de heide als die aanwezig
was. Eens per jaar werden ze
geschoren en werd de wol door
de boerin en dochters gesponnen
en tot kleren verwerkt. Om stof te
weven moest men naar de wever,
maar breien en haken kon men
zelf. Een haan en een toom kippen waren wel op iedere boerderij
aanwezig. Ze scharrelden vrij rond
op het erf en zorgden voor heerlijk verse eieren waar nog smaak
aan zat. Ze aten de graantjes op
die na het dorsen overbleven,
kregen elke dag een handvol
hardvoer en grit van de boerin en
waren er als de kippen bij als de
moestuin werd omgespit om
wormen en engerlingen te verorberen. Ook scharrelden ze vaak
hun kostje bijeen op de mesthoop. Ze vermeerderderden
zichzelf. De hen of liever kloek zat
te broeden in een donker hoekje
van de schuur en wat was het
prachtig als ze opeens te voorschijn kwam met een stuk of tien

5

kuikentjes achter zich aan. Waren
ze oud en legden geen eieren
meer dan leverden ze nog een
smakelijke kippensoep op. De
eieren kon men op een koele
plaats enkele weken bewaren.
Om ze langer te bewaren werden
ze ook wel ingelegd in waterglas
in een Keulse pot. Ganzen hield
men voor de dons. Hij werd
geplukt als ze in de rui waren
want dan zaten de veertjes los.
Het waren ook goede waakhonden die niemand ongemerkt op
het erf lieten komen. Zeven
ganzen aten evenveel gras op
een dag als één koe. Ze verteerden het gras onvolledig. Dit stonk
zo dat in een wei waar ze gelopen
hadden geen koeien wilden
grazen. Arme boeren hielden een
geit voor de melk en om hier
geitenkaas van te maken. De geit
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knabbelde aan alles en moest
zeker niet in de moestuin
belanden,anders was de ravage
niet te overzien. Ze hielden ook
konijnen, meestal Vlaamse Reuzen. In het zuur, op Limburgse
manier klaargemaakt, waren ze
een lekkernij. De vellen werden
bewaard en brachten nog wat op
bij de opkoper die geregeld
langskwam. Hij verkocht ze door
om er bontkraagjes en moffen
van te laten maken. Al de dieren
samen produceerden de hoognodige mest voor het land en de
moestuin.
HET VERWERKEN
VAN DE MELK
Naast het drinken van de melk en
verwerken tot pudding en pap,
werd hij verduurzaamd tot verschillende producten als karnemelk, kwark, room,boter en kaas.
Babys kregen gewoon de volle
melk te drinken, vaak nog
ongekookt ook, en kregen er
darmklachten van. Vele dachten
dat de boze geesten de melk
behekst hadden en schilderden
witte kruisen boven de ingangen
naar de kelder waar de melk
bewaard werd. Dit hielp echter
niet veel. Het kwam namelijk
doordat de koeien in een huiswei
graasden waar veel zuring stond.

Ze aten ervan en brachten zo het
oxaalzuur dat de planten bevatten
in de melk. Hiervan kregen de
babys de diarree. Om de melk te
kunnen afromen werd hij in de
koele kelder ijskasten waren er
nog niet,in platte schalen de
platelen,gegoten. Aan de schalen
zat een tuitje. Als de room boven
was komen drijven werd de
ondermelk eronder afgegoten via
het tuitje door er een duim voor
te houden. Hiervan komt het
gezegde vandaan: onder de
duim houden. Van de room
maakte men boter en van de
ondermelk karnemelk. De ondermelk voerde men ook vaak aan

de kalveren en het varken als
men er teveel van had of als
karnemelk op dat moment niet
gewenst was.
Room ging in de karnton of baar
en met de zogenaamde sjtuuter,
een stok met ronde schijf met
gaatjes erin,tot boter gestoten.
Een vermoeiend werk voor de
boerin. Later kwam er een aandrijf op de ton via een overbrenging naar een rad buiten aan de
muur waar een hond in rondliep.Wilde het niet snel boteren dan
deed men er wel eens enkele
druppels wijwater bij of stak er
een warm gemaakt ploegijzer in.
Of het hielp was te bezien. Trouwens weet U wie het boter maken heeft uitgevonden?Het waren
twee kikkers die in de melkkelder
in een roomplateel gevallen
waren. Ze trappelden net zo lang
om er uit te komen tot de room
boter was geworden en ze konden ontsnappen. Om kwark,
fleutert, fleutekies witte kiees of
in het Hollands hangop te maken
liet men de melk zuur worden. Ze
werd dan in een linnen doek, de
kieësbujel gedaan en opgehangen om uit te lekken. Het werd
samen met stroop als broodsmeersel gebruikt. Met zout
gemengd kon men het, net als
zuurkool,in een pot met plankje
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en steen erop,voor de winter
bewaren. Men zag de Fleutekieës
wel als armeluiskost of als
schande omdat men de melk had
laten zuur worden. Daarom hing
men de bujel ook uit het zicht,
achter het huis. Door onafgeroomde melk te stremmen kon
men kaas maken. De melk werd
hiervoor verwarmd in een grote
bak met roerarm erin en vermengd met stremsel. Dit stremsel werd bereid van de lebmaag
van een nuchter kalf. Een liter
stremsel was genoeg voor
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10.000 liter melk te stremmen.
De gestremde melk heette wrongel en werd in houten kaasvormen geperst om het van water
te ontdoen. Daarna gingen de zo
gevormde kazen enige tijd in de
pekelbak. Eruit gehaald legden
men ze op schappen om te
rijpen. Ze moesten geregeld
omgedraaid worden
HET VERWERKEN
VAN HET VLEES
Koeien en paarden slachten werd
in het slachthuis gedaan, het

varken nog lange tijd thuis op dis
boerderij .Slachten deed men in
november bij wat kouder weer en
als men ook meer tijd voor had.
De aanvang lag meestal rond
St.Katrien (25 november) en
gebeurde door een slager die van
boerderij naar boerderij trok. Hij
was tevens vaak lubber ofwel
castreerder van varkens. Dit ging
in ene moeite mee door. Voordat
de slager begon kreeg hij altijd
een borrel aangeboden, daar dit
beter zou zijn voor het vlees. In
werkelijkheid was het om zijn
mond,met soms maar enkele
zwarte stompjes tand, te ontsmetten. Om het varken te slachten haalde men het uit zijn kot en
bond hem met een achterpoot
vast aan een paaltje op het erf.
Het schreeuwde hierbij moord en
brand als wist hij wat hem te
wachten stond. In het begin werd
hij gedood door hem een pin in
zijn kop te slaan, later kwam het
schietpistool dat hem verdoofde
waarna hij door een steek in zijn
hart doodbloedde. Dit steken
geschiedde door een knie op het
varken te zetten ter hoogte van
de voorpoten en het linkervoorpootje naar je toe te trekken.
Ter hoogte van het hart ontstond
dan een kuiltje. Dáár moest je
steken recht in het hart. Stak je

scheef dan werd de slokdarm
geraakt en vloeide het bloed in
het varken. Het vlees kon hierdoor bederven. Het bloed werd
na het steken opgevangen in een
bak. Men moest steeds erin
roeren om stollen te voorkomen.
Met de voorpoot moest een
pompende beweging gemaakt
worden om de bloedstroom op
gang te houden. Als het bloed
toch stolde kon men er geen
bloedworst meer van maken en
was alleen nog te gebruiken als
mest voor leibomen en druiven.
Na het steken en leegbloeden
werd het varken overgoten met
heet water en met het slachthorentje of kretser van zijn haren
ontdaan. Ze werden er ook wel
eens met een bosje stro afgebrand. De haren gingen naar de
zadel-of schoenmaker als opvulmiddel. Met de haak van het
slachthorentje werden nu de
klauwtjes van de poten getrokken. Nu werd het beest met
vereende krachten op de slachtladder gelegd en rechtop gezet.
Het werd nu opengesneden en
van de darmen en organen ontdaan. Het hart de alvleesklier,de
longen en de lever hield men
apart om er o.a. leverworst van te
maken. Bij een beer werd ook de
pezerik apart gehouden. De blaas
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was voor de jeugd om er een
voetbal van te maken. Ook gebruikte men hem voor de zogenaamde Foekepot met Driekoningen om mee langs de deur te
gaan. In de oorlog gebruikte men
de gal om de was schoon te
krijgen als vervanger van zeep
waar toen een gebrek aan was.
Opengeklapt bleef nu het varken
een nacht op de ladder hangen
om te besterven. De volgende
dag kwam de slager terug om het
beest te stukkeren. Hij sneed
dan de ham eruit, de zijen spek,
carbonaden, het varkenshaasje
enz. enz. Een van de beste stukken werd als proof naar de
pastoor gebracht. Een boer
weigerde dit eens te doen. Op de
vraag van de pastoor waarom hij
niets gekregen had, kwam de
wedervraag van de boer of pastoor het verschil wist tussen
Jezus en dit varken? De pastoor
moest ontkennen, waarna de
boer antwoordde: Jezus is voor
ons allemaal gestorven maar dit
varken alleen voor mij. Meteen
droop de pastoor af met de staart
tussen de benen. Was de slager
met zijn ontleedkunde klaar,dan
kwam het werk voor de boerin
om alles te verwerken. Ze kreeg
hierbij wel naoberhulp van
vrouwen uit de buurt of familie.

10

De zijen spek en de ham gingen
14 dagen tot drie weken in de
kelder in de pekelkuip waarna ze
drooggewreven werden en aan
een balk van het plafond gehangen om verder te drogen. Soms
rookte men ze nog in de schouw.
Er ging een sloop over of men
hing ze in een vliegenkastje om te
beletten dat de vleesvliegen er
hun eitjes op legden. Carbonaden
en braadworst kon men onder
een laag vet inwecken om ze
langer goed te houden. Wat niet
lang te bewaren was, waren
balkenbrij, hoofdkaas, preskop,
lever- en bloedworst en kroepoet.
Voor dit laatste ken ik geen Nederlandse naam. Het werd gemaakt van gestold varkensbloed
met azijn en kruiden en was
lekker bij het ontbijt. Balkenbrij
(karboét of pannas) werd samengesteld van bloed restjes vlees
o.a. van de kop krenten of rozijnen en met boekweitmeel gekookt en geroerd tot een brij .Het
werd in een doek aan de balk
gehangen om uit te lekken vandaar de naam balkenbrij. Later
werd het in vormen gedaan
waarna het voor gebruik gebakken werd. Bij hoofdkaas of
huidvleis kwam geen bloed bij
de stukjes vlees van kop, poten,
wangen en tong. Men kookte en

verkleinde het en voegde gelatine
toe. Met peper zout en kruiden
werd het op smaak gemaakt en in
vormen of kommen gegoten om
op te stijven. Soms werd het in
het zuur gelegd alvorens te eten.
Om worsten te maken had men
de darmen van het varken nodig.
Men sorteerde eerst de dunne en
dikke darmen, drukte de mest
eruit en spoelde ze in lauw zout
water enige keren tot ze schoon
waren. Daarna keerde men ze
binnenste buiten zodat de vetlaag
aan de binnenkant kwam te
zitten. Ze werden vervolgens over
de tuit van het vleesmolentje
geschoven en hiermee gevuld.
Men kon de worsten dichtbinden
met touw maar stak ze ook wel
met schoongemaakte doorns van
de Sleedoorn dicht. Bij bloedworst kwam, naast natuurlijk het
bloed aardappelmeel en spekjes
erbij en zout en kruiden. De
droogworst werd van mager
vlees gedraaid met spekjes,
suiker, salpeter,zout en diverse
kruiden. Hij kon van streek tot
streek erg verschillen in smaak.
Zo, als U nu nog een varken
heeft, dan weet U hoe het te
verwerken. Smakelijk!!! Door nog
twee Limburgse lekkernijen te
noemen besluit ik dit hoofdstuk.
De een is het zoervleisj ge-

maakt van rundvlees in een
mengsel van azijn, water, zout,
peper, laurierblad, kruidnagels,
peperkoek en stroop,en de
tweede is het veel geroemde én
verguisde Limburgse stinkkieëske
of rommedoeke. De laatste ruik ik
al!!!

u
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OP EXCURSIE NAAR DE GROOTE HEIDE
BIJ VENLO OP ZATERDAG 30 AUGUSTUS
door J. Hermans

Ten oosten van Venlo ligt de
Groote Heide, een gebied van
247 hectare. Het vroegere
gebruik in combinatie met een
afwisselende omgeving maken
dit terrein tot een zeer soortenrijk
natuurgebied, een reden voor
Landschapsvereniging De Kringloop om daar een excursie naar
te organiseren.
We starten om 14.00 uur vanaf
het Infocentrum gelegen aan de
Hinsbeckerweg. Wanneer U in
Venlo bent volgt U de Kaldenkerkerweg (uiteraard richting
grens met Kaldenkirchen). Vóór
het klooster slaat U links af, de
Beckersweg in. U rijdt de
Beckersweg uit; aan het einde
maakt de Beckersweg een knik,
hier kiest U rechts, de Hinsbeckerweg. Halverwege de Hinsbeckerweg vindt U aan Uw linkerhand het Infocentrum over de
Groote Hei. Hier is ook voldoende
ruimte om te parkeren.
Historie
De Groote Heide was in de
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Middeleeuwen al een heidegebied. Er ligt een oude,
gerestaureerde landweer. Deze
zandruggen waren met struiken
beplant en dienden als bescherming tegen overvallen op
reizigers. Als oefenterrein van de
Venlose Huzaren was de heide
vroeger van grote militaire
betekenis. In de Tweede Wereldoorlog lag op de heide een groot
vliegveld. Voor de aanleg van de
landingsbanen is veel grond uit
het Maasdal aangevoerd.
Daardoor is er meer variatie in
bodemtypen ontstaan wat
positieve gevolgen had voor de
soortenrijkdom. In de jaren
tachtig is men begonnen met het
herstel van de heide en de verwijdering van de startbanen en
achtergebleven munitie.
Rijke flora en fauna
De Groote Heide is zeer afwisselend. Niet alleen is er heide,
maar ook schraalgrasland, rijke
grasland en naaldbos met
gemengd bos. Vanwege het

vroegere gebruik als vliegveld is
er kalkrijke grond in het gebied
gebracht. Op de oude landingsbanen heersen voedselarme
omstandigheden, waarvan
zeldzame planten profiteren.
Interessant voor de planten zijn
de heischrale graslanden, waarin
karakteristieke plantenssoorten
voorkomen als Tormentil,
Dwergviltkruid, maar ook heidesoorten als Stekel- en Kruipbrem.
Op de kalkrijke plekken groeien
soorten als Rapunzelklokje, Kleine
pimpernel en Beemdkroon. Een
speciale vermelding verdient
Rode dophei. Deze soort komt in
Nederland vrijwel alleen op de
Groote Heide voor. Het is een
soort die een voorkeur heeft voor
een bepaalde dynamiek in het
terrein. Meestal groeit de soort
op plaatsen waar in het recente
verleden gegraven is. Via kleinschalig plagwerk moet de soort
voor de Groote Heide behouden
blijven.
Waar een rijke plantengroei is,
ontbreekt ook een rijk dierenleven niet. Het zeldzame Heideblauwtje vliegt in het gebied,
maar ook de Heivlinder komt er
voor. Behalve interessante
vlinders komen ook veel andere
insecten in het gebied voor. Zo
hebben de Levendbarende hage-

dissen en de Zandhagedissen aan
de diverse insectensoorten een
uitstekende voedselbron.
Verschillende vogels bewonen dit
gevarieerde landschap. Zo hoort
men er de zang van Boomleeuwerik, Geelgors of Roodborsttapuit.
De excursie op 30 augustus laat
U beslist kennis maken met een
boeiend stukje natuur. Reserveer
deze datum. Goede wandelschoenen zijn voor deze tocht
voldoende; denk ook aan verrekijker, natuurgidsen (planten,
insecten) en een goede loep.

u
13

VOGELCURSUS 2008
door Leo Koster

Vrijdag 4 april 2008 wordt door de
landschapsvereniging De
Kringloop uit Linne weer een
vogelcursus georganiseerd. voor
zowel gevorderden als beginners.
In het looppad, dat naar de
centrale ruimte van de basisschool Triangel leidt, is rond
19.45 uur al sprake van filevorming en vertraging. In de
ruimte staat nl Lei Hulsbosch om
de cursisten op de deelnemerslijst af te vinken en om hen een
fraai cursusboek te overhandigen.
Het cursusboek voor gevorderden laat de middelste bonte
specht zien. In 1997 heb ik deze
zeldzame specht geobserveerd,
voor een uitgebreid verslag een
bonte specht , verwijs ik u naar
Observatie, nummer 2 uit 1998.
Het veel dikker cursusboek voor
beginners laat een kievit zien.
Onze voorzitter, de heer Jan
Hermans, heet iedereen welkom
en glundert tot ver achter zijn
oren als hij het heeft over de
Kringloop die al 17 achtereenvolgende jaren met succes
een vogelcursus organiseert. De
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cursusboeken zijn dit jaar erg fraai
uitgevoerd, in kleur namelijk. Aan
een sponsor hebben we het te
danken dat deze duurdere boeken
gedrukt konden worden. De te
bezoeken gebieden krijgen even
de nodige aandacht en de 112
vogels uit het cursusboek voor
beginners worden ons door
middel van dias getoond en bij
elke dia wijst onze voorzitter op
bijzonderheden c.q. aandachtspunten. Een greep uit de getoonde dias. De meest
geheimzinnige roofvogel met zijn
duivenkop, zowel de grootste
als kleinste der valken, de
vliegende deur, de kleine
groene specht, de heideleeuwerik, de modderzwaluw en
de heivink. De zang van een
bepaalde vogel vertaalt Jan in
wiedewiedewiet, t is tied. Maar
nu is het toch tijd voor een korte
pauze, daarna de niet meer weg
te denken quiz. Maar weet u nog
wie de meest geheimzinnige
roofvogel met duivenkop en de
andere in die zinsnede omschreven vogels zijn? Ik zal ze

verklappen; wespendief, slechtvalk, smelleken, zeearend,
grijskopspecht, boomleeuwerik,
huiszwaluw en de kneu en de
geelgors zingt wiedewiedewiet,
t is tied. Ja, dan komt de quiz.
Vijftien vogels passeren de revue,
van sommigen een geluidje, van
anderen alleen een foto. Het
geluid bij vogel 2, een luid en
helder tie-tie-tie-tie-tie, schrijf ik
toe aan de torenvalk, in de vogel
van foto 6 herken ik niet de kneu,
de schitterende foto 8 van een
achterom kijkende roofvogel
noteer ik als sperwer en bij een
statige gans op foto 13 vraag ik
me af wie er vreemd gegaan is,
de Canadese- of grauwe gans.
Zondag 06-04-08 de eerste
buitenles. Om 7.00 uur staat de
parkeerplaats bij het gemeenschapshuis in het Reutje vol met
autos. Het is een beetje fris,
ongeveer 5°C, doch bijna geheel
droog. We gaan o.a. naar het
Munnichsbos, dit bos staat
bekend om zijn spechten. We
noteren al direct kauwtjes
(knusjes bij elkaar op een schoorsteen), huismussen, Turkse tortel
en groenlingen. We wandelen
voorbij t café Bie Tiel. We horen
de repeterende zang van de
zanglijster, over een akker loopt

een ree. Op de geasfalteerde
straat Roskam gaan we naar
links, aan de rechter zijde
prachtige eiken, hier zoekt een
konijn naar beschutting. We
horen de lach van de groene
specht. We steken de Vlootbeek
over en horen dan de klaaglijke
zang van de middelste bonte
specht. Als we in de buurt zijn
van de dikste eik van het bos, de
Koningseik, willen we met zijn
allen dekking gaan zoeken in de
hier aanwezige loopgraven. Er
wordt een mitrailleursalvo
afgeschoten, het komt niet uit
een echte mitrailleur maar de
zwarte specht is de dader.
Schitterend geluid. Ik kan me
goed voorstellen dat dit geluid op
2-4 km hoorbaar is. Van de zwarte
specht horen we ook nog de
lach, en het klagende geluid
wanneer deze vogel tegen een
boom zit. De middelste bonte
specht laat ook hier zijn klagende
zang horen en even zien we de
zeldzame vogel overvliegen. De
paden in dit bos zijn geweldig
modderig. Bij een dode, liggende
beuk draag ik een deel van een
gedicht voor. Dan horen we de
hoge en snelle zang kie kie kie kie
kie kie van de kleine bonte
specht, maar waar zit ze! We
krijgen onze kleinste specht met
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de witte bandering op vleugels
en rug mooi in de kijker. Ook
wordt gewezen op de nestholte
van de zwarte specht, de nestingang is altijd ovaal. Twee
groepen hebben wegrennende
wilde varkens gezien, een zeug
met minstens 6 frishlingen. Een
bepaald geluid trekt mijn aandacht.
Jawel, hij/zij zit bovenin een beuk,
het is de appelvink. Bij Munnichsbos-hof staan de vriendelijke
gebroeders Peters buiten. Op de
nok van deze schuur zitten enkele
witte kwikstaarten. De
gebroeders Peters hebben,
althans dat denk ik, nooit een
vogelcursus gevolgd,
maar ze weten
er ontzettend
veel van.
Daar boven
in die beuk zit
een sproan
(spreeuw) en
de boerenzwaluwen zijn
nog niet terug in
de schuur, aldus
één van gebroeders
Peters. Onder een
eik uit één van die lanen
zien we kleine hoefjes,
hier hebben frislingen
samen met de zeug gezocht naar
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wat eetbaars. Door Lins worden
we gewezen op de aanwezigheid
van een zwarte specht in zijn
nestholte, af en toe zien we de
lichtkleurige snavel een stukje uit
de nestopening komen. In
dezelfde boom is een boomklever
aan het metselen. We steken
de Romeinse weg over en zien
langs de bosrand enkele fazanten.
Ik wijs de cursisten op de plek
waar ik in 1997 prachtige
waarnemingen heb gedaan
betreffende de middelste bonte
specht. In de vijver bij kasteel
Aerwinckel zitten enkele
meerkoeten. Als we Reutje
binnen wandelen zien we boven
in een boom het mannetje van de
goudvink met in zijn onmiddellijke
nabijheid een pimpelmees. Op
die wijze is het verschil in grootte
duidelijk te zien. Rond 10.10 uur
zijn we weer bij de autos, op de
streeplijst 39 kruisjes.
Zondag 13 april 2008 de tweede
buitenexcursie nabij Rozendaal.
Rond 06.00 uur, er valt nog niet
veel te zien, staan aan het
zandpad aan de bosrand bij het
Reigersbroek de cursisten. Het is
regenachtig en ongeveer 9°C.
Nicky hoort in het donker de
kleine plevier, hier in het
Reigersbroek is een natuur-

herstellingsproject gestart. In de
Vlootbeek dobbert een wilde
eend, van een zanglijster horen
we de repeterende zang, een
fazanthaan kraait en meteen
daarna horen we het gefladder
van zijn vleugels. In de buurt van
mooie beuken horen we de
boomklever en bewonderen we
even de trosvlier, ook wel
bergvlier genoemd. We wandelen
langs mooie, dikke Amerikaanse
eiken en zien we het Vlootbeekdal voor ons en als we over
het bruggetje over de Vlootbeek
gaan horen we het kru-kru-kru-kru
van de zwarte specht. Links van
ons de weilanden, rechts de
beboste stuifzandruggen. Een
buizerd wordt geëscorteerd door
zwarte kraaien. Twee reeën doen
zich even te goed aan gras, maar
als ze ons zien gaan ze er vandoor en kruipen onder het
prikkeldraad door. De weilanden
hier zijn opnieuw ingedeeld,
tussen de weilanden zijn prachtige groengordels aangelegd, ziet
er veelbelovend uit. We naderen
de achterzijde van Heerenhof,
hoog in een solitaire eik zien we
minstens 8 pauwen, hier houdt
zich ook de witte kwikstaart op.
Het geluid van de fitis dringt tot
ons door. Als we aan de voorzijde
staan van Heerenhof zien we in

de solitaire eik ook nog een witte
pauw met een prachtige bruidssluier. Grauwe ganzen worden
genoteerd en via een
Amerikaanse eikenlaan wandelen
we richting spoor. Bij Koningshof
(Rozendaal) heel weinig vogels,
op het dak zien we eventjes de
zwarte roodstaart, in de bomen
bij deze hoeve heel veel
houtduiven. We passeren voor de
tweede keer het bruggetje over
de Vlootbeek, een groene specht
vliegt over. Het mannetje van de
grote bonte specht zit zijn kostje
bij elkaar te zoeken op een dode
tak vlak boven de grond. Deze
specht krijgen we geweldig mooi
in beeld, stukjes bast vliegen in
het rond. Door het slechte weer
beslaan de oculairs van de
verrekijker en het nodigt ook niet
uit om geregeld het vogelboek
open te slaan. Via een pad door
de stuifduinen vervolgen we de
route, we zien een veegplek van
een ree. Robbert wijst ons op de
rankende helmbloem, wat weet
dat joch toch al veel van planten
en hij weet ook veel over de
toepassingen van planten, hij
plukt ook nog een plukje mos, het
is het knopjesmos. Als we het
bos verlaten lopen al diverse
groepen richting autos. Langs de
bosrand zien en horen we nog de
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geelgors en laat de boompieper
eventjes zijn parachutevlucht
zien. Op de streeplijst staan 36
kruisjes.
Zondag 27 april 2008 de derde
buitenexcursie op de Meinweg.
Als ik via de Keulse baan naar de
parkeerplaats bij de parkeerplaats
langs de IJzeren Rijn rij, zie ik een
dode marterachtige langs de kant
van de weg liggen. Als ik later bij
het startpunt kom ligt het
verkeersslachtoffer, een dode
steenmarter, in de kofferbak van
Wim. Omdat Nicky en Scipio in
het buitenland vogels en
bloemen aan het bestuderen en
bewonderen zijn, worden de
deelnemers van hun groepen
ondergebracht bij andere
groepen.
Het is niet koud, droog en al licht,
een buizerd vliegt
voorbij. Precies om
06.00 uur vertrekt de
eerste groep. Als we
vlakbij het open
heidegebied zijn,
horen we al de snorrende zang van de
sprinkhaanzanger.
Gelukkig heeft de
vader van Robbert
zijn telescoop meegenomen, als die in
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stelling wordt gebracht zien we in
een laag, vers groen berkje de
contouren van deze moeilijk waar
te nemen vogelsoort. Lei wijst
ons op een wat grotere vogel die
zich ophoudt laag bij de grond.
Het blijkt de koekoek te zijn die
we ook al gehoord hadden. Als
we in de buurt komen van de
Rolvennen horen we het
gehinnik van de doodaarzen,
onze kleinste fuut. Op deze plas
houden zich verder Nijl- en
grauwe ganzen op. Hier horen we
ook de kras-, sorry, de grasmus.
We volgen de route via het pad
dat parallel loopt aan de Nederlands-Duitse grens, het zogenaamde Commiezenpad.
Robbert bevestigt mijn
vermoeden, naast het pad groeit
de stekelbrem. De kuifmees
wordt gespot en dan wordt

dankbaar gebruik gemaakt van de
telescoop, prachtig wordt deze
gekuifde mees in beeld gebracht.
Op diverse plaatsen zijn kneutjes
bezig nestmateriaal te verzamelen. Langs de onzichtbare
Bosbeek horen en zien we de
rietgors. Op het Elfenmeertje zien
we op enige afstand enkele
dodaarzen en horen we de
zwartkop. Langs het bospad met
grillig gevormde bomen horen en
zien we de fluiter. Prachtig
genieten we van de fraaie roodborsttapuit, in dit geval het
mannetje. Robbert pakt van de
grond het mannetje van de
driehoornmestkever met drie
opvallende hoorns nabij zijn kop.
Door deze vondst wordt door
anderen mestkevers nog beter
bekeken. Door middel van de
telescoop wordt het mannetje
van een kneu prachtig in beeld
gebracht. Vlak voor het eindpunt
wordt nog de zanglijster
genoteerd. Bij de afsluiting, rond
09.20 uur, staan op de streeplijst
36 kruisjes.
Vrijdag 2-05-08 de vierde en
tevens afsluitende buitenexcursie te Swalmen van 19.00
tot 20.30 uur. Als ik per fiets
langs de Lanck kom hoor ik ter
plekke het herhalende turrrrr

turrrrrr turrrr van de zomertortel,
tijdens onze wandeling zien en
horen we deze steeds zeldzamer
wordende tortelsoort niet. De
start ligt bij café de Bos gelegen
aan de Bosstraat te Swalmen.
Aan de rand van de parkeerplaats
bij café de Bos ziet Robbert de
gele wasplaat (paddenstoel).
Boven ons boeren- en
gierzwaluwen en een koppeltje
bergeenden. Achter dit café zijn
nieuwe trekkershutten uit de
grond gestampt. Het is prachtig
weer. We steken de Bosstraat en
de Swalm over en wandelen
vervolgens het eerste pad links
in. Links tussen de vegetatie
bloeiende rankende helmbloem
en in een naaldboom horen we
het goudhaantje. We lopen even
naar de vistrap, richting
voormalige roeivijver ziet Lei de
grote gele kwikstaart die mugjes
aan het vangen is. We horen hier
ook het geluid van de ijsvogel. In
een oude Swalmmeander groeit
de bittere veldkers. Dan komen
we bij een uit hout
gebeeldhouwde bever. Prachtig
meandert de Swalm hier door het
landschap, in de buurt ervan zien
we de adderwortel, voor de
schijnaar met lichtroze bloemen
zijn we nog te vroeg. Op een
houten bruggetje over de Swalm
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draag ik een gedicht voor over de
nog onzichtbare Vlaot (vlottende
waterranonkel). Heel veel beukjes
hebben de knaagwoede van de
bever niet overleefd, als
potloodpunten zijn ze nu te
bewonderen. Het wilde zwijn
heeft hier, gelet op de vele
wroetsporen, ook zijn domein. Bij
een voormalige nestgat van de
grote bonte specht is duidelijk te
zien dat de boomklever
gemetseld heeft. We zien verse
knaagsporen van de bever aan
een jonge zilverspar. We steken
de Bosstraat over. We horen de
lach van de groene specht en
zien de grote bonte specht. Een
buizerd zeilt door het bos, een
gaai is hiervan niet gediend. Een
dode spitsmuis op het pad vlak
voor we het grafveld uit de
Midden Bronstijd bereiken. Op de
grasvlakte van de hondenclub
zoeken grote lijsters naar wat
eetbaars, langs de aangelegde
vijver trippelen enkele witte
kwikstaarten. Om 20.30 uur zijn
we weer bij de parkeerplaats en
worden we verzocht naar café De
Bosrand te gaan waar een
consumptie door De Kringloop zal
worden aangeboden en waar
onze voorzitter de heer Jan
Hermans de cursus zal afsluiten.
Op de streeplijst staan 28
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kruisjes, tijdens de vier
buitenexcursies hebben we 63
vogelsoorten gezien dan wel
gehoord.

u

“VEILIGHEID EN GROEN DOOR GRIND”
door Leo Koster

Onlangs heb ik een interessante
dialezing bijgewoond verzorgd
door de heer Peet Adams. De
heer Adams is schrijver en was
journalist bij o.a. dagblad De
Limburger.
De Grensmaas, gelegen tussen
Maastricht en Roosteren, is 42
km lang, niet voorzien van
stuwen en de waterkwaliteit laat
te wensen over. De Grensmaas
vormt de grens tussen Nederland

en Belgisch Limburg en dat
gedeelte is onbevaarbaar voor de
scheepvaart. Scheepvaartverkeer
vindt plaats over het Julianakanaal en de Zuid-Willemsvaart.
De drieledige doelstelling van het
project Grensmaas betreft het
terugdringen van overstromingen
tot één keer in de 250 jaar, het
creëren van een aaneengesloten
natuurgebied van minstens 1000
ha en grind- en zandwinning. De
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laatste twee grote overstromingen in respectievelijk 1993 en
1995 liggen nog vers in ons
geheugen en dat willen we niet
meer. De Maas is een echte
regenrivier en bij ons een echte
grindrivier met grind uit o.a. de
Ardennen, in sterke regenperiodes heeft ze ruimtegebrek
om extra water te kunnen
afvoeren, ze treedt buiten haar
oevers. Er gaat 80 miljoen ton
grond op de schop, er wordt 53
miljoen ton grind en 10 miljoen
ton zand gewonnen. Het Grensmaas-project van  500 miljoen
wordt gefinancierd uit deze grinden zandwinning. Consortium
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Grensmaas B.V. gaat het project
uitvoeren in Bosscherveld,
Borgharen, Itteren, Geulle aan de
Maas, Meers, Maasband,
Urmond, Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide en Visserweert.
Met de invulling van de 12e
Grensmaaslocatie Roosteren
bemoeit de overheid zich. In het
consortium zitten o.m. grindbedrijven, aannemers, Vereniging
Natuurmonumenten, provincie
Limburg, ministerie Verkeer en
Waterstaat, ministerie Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. De
officiële start is in mei te Itteren
en eindigt in 2023 want dan
moeten alle deelprojecten klaar

zijn. De stroomgeul zal verbreed,
een deel van de dekgrond van de
uiterwaarden zal afgegraven, op
sommige plaatsen zullen
nevengeulen gegraven en kades
zullen verhoogd, verstevigd en
ook soms verlegd worden. De
Maas krijgt daardoor veel meer
bergingsmogelijkheden. België
doet ook op drie plaatsen mee, in
Limburg wordt op 12 locaties
gewerkt om de Maas haar
natuurlijke vormen weer terug te
geven. De werkzaamheden langs
de Grensmaas verplaatsen zich

van dorp naar dorp. Voor de
afgegraven kleigrond, die door
allerlei stoffen is verontreinigd,
zal nooit een schoongrondverklaring worden afgegeven. In
de dekgrondbergingen wordt het
grind veel dieper uitgegraven, in
die ontstane gaten wordt de
kleigrond die langs de rivier is
afgegraven, gestort. Bovenop
deze kleilaag komt een dikke
afwerklaag waar de natuur zich
kan ontwikkelen. In MiddenLimburg liggen grote en diepe
Maasplassen, dergelijke plassen
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komen straks langs de Grensmaas niet voor. In 1987 vond
verkoop van de Maasplassen
plaats aan de niet-hoogste
bieder namelijk Aqua Terra.
Afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag die in haar stroomgebied valt ontstaan enorme
verschillen in stroomsnelheid,
hierdoor ontstaan grindbanken,
kreken en nevengeulen. Bij
deze wisselende stroomsnelheid ontstaat in de ondergrond een afwisselend patroon
van delen met meer grind, meer
zand of klei. Op drooggevallen
grindbanken blijven door de
rivier meegevoerde zaden
liggen, ooibossen zullen
ontstaan, aanplanten is echt niet
nodig want spontane opkomst
van diverse planten gebeurt
gewoon. Er zal een rijke flora en
fauna ontstaan, grote grazers
als Koniks en Galloways
worden ingezet als beheerders
van het gebied. Het zuidelijke
deel zal in beheer komen van
Staatsbosbeheer, het
noordelijke deel de Vereniging
Natuurmonumenten.Via wandelen fietspaden kan men straks
de (nieuwe) Grensmaas
bewonderen. Dat zal ik zeker
gaan doen.

u
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Wegens plaatsgebrek
verschijnt Kevervaria
weer in de
volgende Observatie.

Antwoord foto-raadsel:
De nog net niet ontloken
bloemtros van de Gewone vlier.
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