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AVONDEXCURSIE NAAR DILKENSWEERD
door John Hannen
Woensdag 18 mei bezoeken we
weer een natuurontwikkelingsgebied dat is opgestart door de
Stichting Ark. Gezien de onbekendheid van het gebied zullen
we ons verzamelen om 19.30
uur bij de kerk van
Stevensweert. Vanwaar we een
stukje door-rijden. De excursie
start onder leiding van de heren J.
Hermans en J. Hannen. Het
gebied is nu in beheer van
Natuurmonumenten.
In het gebied bevinden zich twee
grindplassen: Dilkensplas bij Laak
en de Schroevendaalse plas bij
Ohé. Met name de Dilkens-plas
wordt gekenmerkt door ruige
oevererosie en afzettingen van
zand en slib. De begroeiing

Konikspaarden
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bestaat uit ooibos, struweel,
ruigten en rijke stroomdalbegroeiing. Sinds 1992 wordt het
40 ha grote gebied (waarvan 20
ha water) begraasd met Galloways en Konikspaarden.
Eén van de vele rollen van de
Maas is de functie van zaadtransporteur. Dit gebeurt met
name tijdens hoogwaterperioden.
De rivier verzamelt in zn hele
stroomgebied zaden en andere
plantendelen, om ze her en der
stroomafwaarts op de oever te
deponeren. Dat de Maas interessante zaden vervoert is één. Maar
dat zaad heeft wel een geschikte
kiem- en opgroeiplek nodig. Die
waren tot voor kort nauwelijks
aanwezig. Kiemplanten verdragen
over het algemeen weinig concurrentie. Veel uiterwaarden
waren in intensief landbouwkundig gebruik. Een dichte
boerengrasmat geeft weinig
kansen. Hoog opgeworpen zand-,
modder- en grindbanken bieden
ieder een eigen geschikter
kiemingsmilieu. In natuurontwikkelingsgebieden blijken het

juist de plekken te zijn waar een
nieuwe flora zich vestigt. En de
verscheidenheid kan enorm zijn.

Boerenwormkruid

Denk maar aan varens, paardenstaarten, grassen, kruiden en
houtachtige gewassen. Sommige
soorten kunnen erg dominant de
kop opsteken zoals de Akkerdistel. Maar erg zijn ook allerlei
planten te vinden die (tijdelijke)

natte omstandigheden goed
kunnen verdragen. Zoals Veenwortel, Zilverschoon, Vijfvingerkruid en Ruw beemdgras. Maar
ook vele andere soorten zijn hier
de afgelopen jaren gevonden, ik
schat al gauw zon vierhonderd
soorten. Echter door de geweldige dynamiek hier is vaak
moeilijk te voorspellen welke
soorten we hier zullen aantreffen.
Uiteraard zal door deze rijke flora
de insectenwereld en vogels
rijkelijk vertegenwoordigd zijn.
Het is aan te bevelen een loupe
en plantengids mee te nemen, bij
nat weer zijn laarzen of stevig
schoeisel niet overbodig. Het
beloofd een interessante avond
te worden.

Bovenin
staat de
start aangegeven en
linksonder
t.o.
Leeuwerik
het te
bezoeken
gebied.
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PLANTENCURSUS 2005
Aankondiging en programma
door Jan Hermans
Evenals in 2004 organiseert Landschapsvereniging De Kringloop
dit jaar weer een plantencursus.
De cursus is bedoeld voor
beginners én gevorderden.
De beginnerscursus wordt begeleid door J. Hannen; de cursus
voor gevorderden door J.
Hermans. Voor de gevorderden is
het thema dit jaar Moeras- en
waterplanten (zie verder in dit
nummer).
De excursiegebieden zijn voor
beide groepen gelijk. Gekozen is
voor gebieden die erg gevarieerd
zijn en die bovendien rijk zijn aan
moeras- en waterplanten.
Programma
Donderdagavond 16 juni
Startavond plantencursus.
Aanvang 20.00 uur in basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
De avond duurt tot 22.00 uur.
Zaterdagmorgen 18 juni
Excursie naar landgoed
Hoosden. Aanvang 9.00 uur bij
de ingang van het natuuront-
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wikkelingsgebied Hoosden,
gelegen langs de Berkenallee.
De Berkenallee is de weg die
vanaf het spoor bij Linne, door
de Linnerheide naar St.Odiliënberg loopt. De excursie duurt tot
12.00 uur.

Wilde bertram

Zaterdagmorgen 2 juli
Excursie naar de Doort. Aanvang
9.00 uur bij de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer langs de weg
van Echt naar Dieteren. De
excursie duurt tot 12.00 uur.
Zaterdagmiddag!! 3 september
Excursie naar het vennengebied
van de Beegderheide. Aanvang
14.00 uur vanaf de parkeerplaats
nabij de steenfabriek van
Beegden langs de weg van
Beegden naar Horn

Blauwe
glidkruid

vrucht

(Beegderweg). De excursie duurt
tot 17.00 uur.
Vrijdagavond 9 september
Afsluitende determinatie-avond
van de plantencursus. Aanvang
20.00 uur in basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
Tijdens de introductie-avond op
donderdagavond 16 juni ontvangen de beginners een cursusboekje met algemene termen en
eenvoudige determinatietabellen.
De gevorderden werken met de
flora van Heimans & Thijsse en zij
ontvangen specifiek over moerasen waterplanten aparte achtergrondinformatie.
Bittere
veldkers

paars

Voor de gevorderden stellen wij
als doel dat zij de excursiegebieden die wij bezoeken ook
inventariseren met behulp van
beschikbaar gestelde streeplijsten. De werkwijze wordt op de
introductieavond uitgelegd.
Het is noodzakelijk dat
deelnemers beschikken over een
goede loep, pincet en notitieboekje. De floras worden door de
Kringloop beschikbaar gesteld.
De kosten voor deze cursus
bedragen 5 Euro voor leden van
de Kringloop en 10 Euro voor
niet-leden. Ook jeugdigen, geïnteresseerd in het leren van
planten, zijn welkom. De
onkosten van de cursus kunt U
voldoen op de introductieavond.
U kunt zich schriftelijk of telefonisch opgeven bij J. Hannen,
Marktstraat 1, 6049 BA Herten
(tel. 0475-334807) of J. Hermans,
Hertestraat 21, 6067 ER Linne
(tel.0475-462440). Vermeld bij Uw
opgave of U beginner of
gevorderde bent.
Opgave dient te geschieden
VÓÓR 6 JUNI !!
Heeft U nog vragen neem dan
contact met ons op.

u
5

OCHTENDEXCURSIE NAAR GROEVE ’T ROOTH
BIJ BEMELEN OP ZATERDAG 11 JUNI
door John Hannen
Deze excursie is alleen
toegankelijk voor leden. Voor de
carpoolers komen we om 9.00
uur bijeen op de Nieuwe markt
voor het oude gemeentehuis, in
Linne. Voor de mensen die
rechtstreeks gaan; verzamelen
we ons, om 9.30 uur bij de kerk

van Bemelen i.v.m. de moeilijk te
vinden ingang van de groeve. Het
is misschien raadzaam om dit
even door te geven zodat we
elkaar niet missen, en om evt.
aanvullende informatie over de
route in te winnen; tel: 0475334807.

Bijeenkomst bij startde kerk van Bemelen.
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Deze wandeling, die geleid wordt
door J. Hermans en J. Hannen,
voert ons door de mergelgroeve
t Rooth. Deze groeve t Rooth
van Ankerpoort N.V. is een van de
groeves waar nog mergel wordt
gewonnen. Deze groeve die in
het landschap ligt verborgen ligt
bij Bemelen in de gemeente
Margraten
De mergel (zuivere kalksteen)
komt in Nederland alleen in ZuidLimburg voor. Zuid-Limburg
draagt dan ook de naam
Mergelland. De mergel is tussen
de 70 en 65 miljoen jaar geleden
ontstaan. Toen was Zuid-Limburg
overspoeld door een ondiepe
tropische zee waarin ontelbare
planten en dieren leefden, je kunt
het vergelijken met de Bahamas
van nu. De skeletten van deze
planten en dieren zonken naar de
zeebodem en zo ontstond, in de
loop van de jaren, de mergel. Kort
na het einde van de Krijtperiode
heeft de zee zich teruggetrokken
en is de mergel achtergebleven.
De groeve t Rooth is na de
mergelafgraving uitgegroeid tot
een uniek gebied, waar diverse
voor Nederland zeldzame planten diersoorten zich bijzonder
goed hebben ontwikkeld. De
Geelbuikvuurpad is daar het
bekendste voorbeeld van. Flora

en fauna krijgen dan ook alle
ruimte om zich op een natuurlijke
manier te ontwikkelen. Een kudde
wilde geiten zorgen voor de
natuurlijke begrazing van het
gebied. Ze houden bijvoorbeeld
de verschillende watertjes in het
gebied vrij van bos- en
waterbegroeiing.
Vrij snel kom je bij een aantal
poelen waar, bij goed weer vele
libellen, vlinders en sprinkhanen
te zien zijn. De zeldzame
Geelbuikvuurpad en de
Vroedmeesterpad die in de
groeve voorkomen zijn
beschermd. Ze houden van een
open en slechts beperkt begroeid
landschap. De Geelbuikvuurpad is
de zeldzaamste van de twee. Hij
komt in Nederland vrijwel alleen
in Groeve t Rooth voor. De
Geelbuik zet zijn eitjes af in de
meest ondiepe poeltjes. Deze
warmen vlug op waardoor de
eitjes snel uitkomen en de larven
zich optimaal ontwikkelen. Een
nadeel is dat deze poelen
regelmatig uitdrogen. Het is dan
ook geen uitzondering dat legsels
van de Geelbuik geheel
mislukken. De Vroedmeesterpad
is iets minder zeldzaam, maar
komt ook alleen in Zuid-Limburg
voor. Het grappige aan deze pad
is de omgang met de eitjes. Het
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mannetje loopt eerst een aantal
weken met het broedsel rond. Hij
zit ermee tussen grote stenen en
allerlei holletjes in het zand en
gaat ze af en toe in een poel nat
maken. Als de eitjes op uitkomen
staan, laat hij de larven in de poel
uitzwemmen zodat ze daar verder
kunnen opgroeien.
Na de winning van de mergel zijn
de wanden afgewerkt met
dekgrond, die bij de
mergelwinning vrijkomt, en
gedeeltelijk aangeplant. Het

acaciabos is prachtig en rijk aan
lianen van de bosrank. Bij de
herinrichting gebruikt men de
afgegraven dekgrond: de löss en
het grind. De natuur kan zich
opnieuw ontwikkelen. Zo is er
een hellingbos te zien met een
mooie flora en fauna die zich
spontaan ontwikkeld heeft. Door
erosie zijn droogdalen ontstaan
en poelen die zijn gevormd door
insijpelend regenwater uit de
steile wanden. Het gebied is zo
uniek dat het in 1986 door het

Fossielen die men hier kan aantreffen
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Ministerie van Landbouw en
Visserij tot Beschermd
Natuurgebied is verklaard. Het
wordt beheerd door de Stichting
Limburgs Landschap. Het pad
naar beneden leidt langs een kale
mergelwand. In deze wand is
goed de silex (vuursteen)
zichtbaar die veel tussen mergel
zit. Vuursteen werd vroeger
gebruikt voor het vervaardigen
van pijlpunten, messen, bijlen en
andere gereedschappen.
Verbazingwekkend zijn de berken
die op en soms ook in de wand
groeien alsof ze in de volle grond
staan. Dit geeft aan dat ze
voldoende voedsel en mineralen
vinden. Aan de voet van de wand
ligt verweerde mergel waarop
kalkminnende planten groeien
zoals borstelkrans en driedistel.

gemengd met een of meerdere
andere producten. De mergel
wordt verwerkt tot kalkmeststof.
Op zaterdag zijn er geen
machines bezig, dus het zeven
kan niet bekeken worden. Wel
zijn kinderen met hun ouders
actief. Met hamertjes kappen ze
in de mergel op zoek naar
fossielen. Ook ik zoek in de
losliggende brokken naar resten
van miljoenen jaren geleden.
Het beloofd een zeer mooie en
veelzijdige excursie, met flora en
fauna uit het heden en het
verleden, te worden. Bij
regenweer kan het er modderig
zijn, denk aan stevig schoeisel. Bij
zon is een zonnebril, met overal
de licht weerkaatsende mergel,
ook geen overbodige luxe. Tot
ziens in het verleden.

In het achterste gedeelte van de
groeve wordt de mergel
gewonnen. Als de mergel is
losgemaakt, wordt die door een
schudzeef in de groeve gezuiverd
van silex. Vervolgens wordt de
mergel per vrachtwagen naar de
fabriek van Ankerpoort in
Maastricht gebracht. De grote
brokken mergel worden daar
gebroken, gedroogd en gemalen.
Het resultaat is een zeer fijn
poeder dat eventueel wordt

u
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MOERAS- EN WATERPLANTEN
Een interessant thema voor een plantencursus
door Jan Hermans
Bij velen die (enige) kennis
hebben van planten is het vaak
slecht gesteld met het herkennen
van moeras- en waterplanten. Tot
de moerasplanten rekenen we
planten die altijd nabij of in het
water langs oevers groeien. Het
zijn planten die alleen in een
drassige tot waterrijke omgeving
wortelen, maar die bloeien en
vrucht zetten boven water.
Nog lastiger te herkennen zijn de
echte waterplanten. Dat komt
omdat ze onder water meestal
slecht zichtbaar zijn en soms ook
groeien op moeilijk te benaderen
plekken. Bovendien bloeien de
meeste waterplanten weinig
opvallend.
Een ander probleem bij het
herkennen van waterplanten is
het verschijnsel dat waterplanten
een enorme variatie laten zien
van de vegetatieve delen
(stengels, bladeren). Het zal
duidelijk zijn dat bladeren die
lange tijd onder water zich
hebben ontwikkeld, er anders
uitzien dan bladeren van dezelfde

soort op droog gevallen oevers.
Alleen bij sommige geslachten
van water- en oeverplanten is het
onderscheid tussen bepaalde
soorten alleen met zekerheid vast
te stellen als men ook bloemen of
(rijpe) zaden kan onderzoeken.
Daarbij is dan een goede loep
onontbeerlijk.
Indeling
Het plantenrijk wordt over het
algemeen verdeeld in lagere en
hogere planten, sporenplanten en
bloemplanten of algen en
vaatplanten. De meeste lagere
planten vertonen een zeer

Drijvend
fonteinkruid
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Zonering van de oevers van een meer of plas

eenvoudige bouw en worden ook
wel algen of microfyten
genoemd. Ze leven vrijwel
allemaal in het water en zijn
zonder een microscoop niet
verder te determineren. Deze
soorten komen uiteraard bij de
cursus niet aan bod.
Hogere planten zijn bijna zonder
uitzondering complex gebouwde
organismen met vaatbundels
waardoor transport van stoffen
plaatsvindt. Deze grotere soorten
worden met een ander woord
ook wel aangeduid als
macrofyten.
Groeivorm
Op grond van hun groeiplaats in

water worden water- en
oeverplanten meestal ingedeeld
in:
* ondergedoken of submerse
waterplanten
deze waterplanten leven geheel
onder water, al dan niet met de
wortels in de bodem verankerd.
Alleen de bloemen steken soms
boven water uit. Voorbeelden
zijn: sterrenkroos, waterviolier,
waterpest, hoornblad.
* drijvende waterplanten
de bladeren van deze
waterplanten drijven. Ze zijn als
plant soms met wortels in de
bodem verankerd en hebben
soms ook ondergedoken
bladeren.
Voorbeelden zijn: gele plomp,
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waterlelie, fonteinkruiden,
kroossoorten.
* emergente waterplanten of
helofyten
deze planten wortelen onder
water, maar de volwassen plant
steekt met het grootste deel van
de bladen boven water uit.
Voorbeelden zijn:
waterweegbree, waterbies, stijve
zegge, pijlkruid.
* moeras- en oeverplanten
deze planten wortelen altijd
boven water, maar in altijd natte
bodem en nooit ver van het water
verwijderd. Sommige soorten
kunnen ook amfibisch leven, dus
verwijderd van het open water.
Voorbeelden zijn: kattenstaart,
vergeet-mij-nietjes, glidkruid,
blaartrekkende boterbloem enz.
Urntje met vrucht
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Ekologie van water- en
moerasplanten
Water- en moerasplanten hebben
zich op diverse manieren
aangepast of ingesteld op het
leven in of bij het water. Een
aantal aanpassingen is typisch
voor waterplanten en vaak terug
te vinden in de bouw van de
planten.
Onder water
Planten die helemaal onder water
groeien bevatten nauwelijks
stevigheidsweefsel en ook
voorzieningen tegen uitdroging,
zoals een waslaagje, ontbreken.
Waterplanten gebruiken daarom
hun drijfvermogen om rechtop in
het water te staan. De meeste
soorten verlagen in het najaar hun
drijfvermogen, zodat ze naar de
bodem zakken om te
overwinteren. In stromend water
hebben waterplanten te maken
met sterke krachten. Soorten in
beken zoals de Kleine egelskop
hebben daarom langgerekte,
weerstandsarme bladvormen.
Andere soorten groeien in
groepen met een torpedo-achtige
vorm, waar het water soepel
langs stroomt zoals sterrenkroos.

Voedingsstoffen
De belangrijkste voedingsstoffen
zijn verbindingen van fosfor,
stikstof en koolstof. Door de
fosfaatbemesting en de lozingen
is er in ons land geen sprake
meer van fosfortekorten.
Koolstofbeperking komt bij
ondergedoken waterplanten ook
veel voor omdat koolzuurgas zich
heel langzaam onder water
verplaatst. Soorten die in basisch
water groeien zijn in staat om
koolstof in de vorm van
bicarbonaat op te nemen. In
voedselarm, meestal neutraal tot
zuur water nemen veel soorten
via de wortels koolzuur op dat
beschikbaar komt door de
afbraak van organische stof in de
bodem. Daarvoor moeten ze wel
zuurstof naar de wortels
transporteren. Ook drijvende
waterplanten brengen vaak
zuurstof in de bodem om
organische stof in de bodem te
verteren. Sommige planten
bezitten voor dit doel
luchtkanalen in stengels of
bladdelen bijvoorbeeld Holpijp en
Egelboterbloem.

water op. Omdat daarvoor en
groot bladoppervlak ten opzichte
van de inhoud gunstig is, hebben
de meeste ondergedoken
waterplanten heel dunne bladen
of zijn deze in fijne slippen
verdeeld. Wortels zijn vaak
nauwelijks ontwikkeld of
ontbreken helemaal. Sommige
waterplanten die in voedselrijk
water en op voedselrijke bodem
groeien, kunnen een zeer hoge
groeisnelheid bereiken.
Voorbeelden daarvan zijn Riet en
Liesgras. Ze groeien zo snel dat
ze elk jaar heel wat vierkante
meters innemen, waardoor er
voor andere soorten nauwelijks
plaats overblijft.
Ook kunnen drijvende planten
zoals kroos en draadalgen zich zo
massaal ontwikkelen dat gebrek
Watermunt

Voedselrijkdom
In voedselrijk water nemen de
planten de voeding meestal
direct met hun bladen uit het
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dan in het water verdrongen door
Knolrus en op de oever door
Pitrus.

Krabbescheer

aan licht de groeibeperkende
factor wordt. In voedselrijk water
groeien daarom vooral soorten
die hun bladen dicht bij het
oppervlak ontwikkelen, zoals
Schedefonteinkruid.
Hard water en zwak gebufferd
water
Behalve voedingsstoffen kunnen
er ook veel andere mineralen in
water voorkomen. Zit er veel kalk
in, zogenaamd
calciumbicarbonaat, dan spreken
we van hard water. Is er van alle
mineralen weinig aanwezig, dan
spreken we van zwak gebufferde
wateren, omdat de zuurgraad
zeer labiel is. Een lichte toename
van ionen zorgt bijvoorbeeld voor
sterke veranderingen in de
zuurgraad. Vooral ammonium is
giftig voor de meeste
waterplanten die leven in zwak
gebufferde wateren. Ze worden
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Kwelwater
Grondwater dat lang onderweg is
geweest voordat het als
kwelwater aan de oppervlakte
komt, is meestal kalkrijk en
ijzerhoudend. Het ijzer oxideert
meteen als het in contact komt
met zuurstof, waardoor vaak
roestbruine vlokken ontstaan. Het
ijzer bindt zich niet alleen aan
zuurstof maar ook aan fosfaat. In
kwelmilieus kunnen planten bijna
geen fosfaat opnemen, zelfs al is
dit in voldoende mate aanwezig.
Kwelwater is meestal rijk aan
gemakkelijk opneembare koolstof
in de vorm van bicarbonaat, zodat
planten dat met hun
wortels kunnen opnemen.
Voorbeelden daarvan zijn Waterviolier en Holpijp.
Licht en schaduw
Licht is als energiebron voor
planten een primaire levensbehoefte. Licht dooft in water,
zelfs in helder water. In troebel
water is de ondergrens voor de
voor de plantengroei noodzakelijke hoeveelheid licht vaak al
bereikt op een diepte van minder

dan een meter. Water kan
troebel zijn door zwevende
deeltjes en algen. Zwevende
deeltjes komen meestal in
het water door opwerveling
van de bodem. Die opwerveling wordt veroorzaakt door golfslag ten
Luchtgevolge van harde wind blad
(boven
of scheepvaart, door
water
vissen (karperachtigen)
uitstekend)
die op de bodem voedsel
zoeken of door riooloverstorten. Grote algenmassas ontwikkelen zich alleen
in voedselrijk water.

Grote weegbree

Seizoensritme
Waterplanten beginnen over het
algemeen pas te groeien als de
watertemperatuur boven 10º C
komt. Sommige soorten kunnen
al bij een veel lagere temperatuur
groeien, waardoor ze van de
sterke vroege voorjaarszon
kunnen profiteren.
Sterrenkroossoorten beginnen al
direct na de vorst te groeien.
Smalle waterpest is bijvoorbeeld
een late soort.
Omdat de drassige bodem pas in
het voorjaar trager opwarmt dan
droge bodem, komen oeverplanten over het algemeen ook
traag op gang. Dotterbloem is

een vroege soort, terwijl tandzaadsoorten juist uitgesproken
laat zijn en vaak pas kiemen voor
of zelfs na de langste dag.
Plant en dierrelaties
Vissen
Sommige vissen zoals Karpers en
Brasems veroorzaken veel
troebelheid doordat ze de bodem
omwoelen op zoek naar voedsel
dat bestaat uit vooral wormen. In
voedselrijk water groeit de
baggerlaag sneller, waardoor er
meer wormen voorkomen en ook
meer vissen. In minder voedsel-
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rijk water is de invloed van deze
vissen veel minder en kunnen
waterplanten zich beter ontwikkelen. Plantenetende vissen
komen in ons land van nature
nauwelijks voor; uitgezette
Graskarpers afkomstig uit NoordChina kunnen wel watervegetaties bedreigen.
Vogels
Diverse vogels voeden zich met
waterplanten. Zo zijn Kleine
zwanen tijdens hun trek afhankelijk van de wortelknolletjes van
Schedefonteinkruid. Meerkoeten
eten ook veel plantaardig
materiaal. Veel vogels leven in de
beschutting van de oevervegetatie. Soorten als Rietzanger
en Grote karekiet vindt men in
rietkragen die niet jaarlijks
worden gemaaid.

Zoogdieren, amfibieën en
reptielen
Een Otter heeft een voorkeur
voor hoge oeverbegroeiingen om
in te schuilen. Dat doen ook
allerlei muizen, reptielen en
amfibieën. Een Muskusrat leeft
van oeverplanten. Zoogdieren
kunnen er ook voor zorgen dat
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oevers minder snel verbossen,
omdat ze jonge boompjes
afgrazen.
Insecten
Op elke plantensoort leven wel
insecten. Voor libellen zijn ook
veel relaties met waterplanten
beschreven. De meeste soorten
zetten hun eieren af op waterplanten en de larven hebben
emergente waterplanten nodig
om uit het water te klimmen
waarna ze zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen libel.
Ei-afzetting
Kikkerdril, visseneieren en
slakkeneieren worden meestal
afgezet op waterplanten. Op die
manier is een goede zuurstofvoorziening gegarandeerd. Als ze
naar de bodem zouden zakken
zouden de eieren stikken.
Tijdens de cursus zult U bemerken dat water- en
oeverplanten een behoorlijke
uitgebreide groep planten
vertegen-woordigen. Het is een
boeiende groep om eens nader
mee kennis te maken.

u

PROGRAMMA LEZINGEN EN EXCURSIES

Woensdag 18 mei
Avondexcursie naar Dilkensweerd.
Zaterdag 11 juni
Ochtendexcursie naar Groeve t
Rooth bij Bemelen.
Zondag 28 augustus
Dagexcursie naar de
Ravenvennen ten zuidoosten van
Lomm.

Programma cursussen
Zondag 8 mei
Vogelcursus, Roosendaal/
Reigersbroek, Maasbracht.
Zondag 22 mei
Vogelcursus, Meinweg Venhof,
Roerdalen.
Vrijdag 27 mei
Vogelcursus, afsluiting
Linnerweerd.

Zondag 25 september
Excursie naar de benedenloop
van de Swalm bij Asselt.

Donderdag 16 juni
Plantencursus start school Linne

Zondag 30 oktober
Herfstexcursie naar het Beylshofs.

Zaterdag 18 juni
Plantencursus, Hoosden
St. Oberg.

Vrijdag 25 november
Varia-avond. Speciaal voor de
leden van de Kringloop.

Zaterdag 2 juli
Plantencursus, De Doort Echt.

Vrijdag 9 december
Lezing met dias door de heer
J. Hermans over La Brenne.
Maandag 26 december
Kerstwandeling in een MiddenLimburgs natuurgebied.

Zaterdag 3 september
Plantencursus, Beegderheide
Beegden.
Vrijdag 9 september
Plantencursus afsluiting, school
Linne.

u
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BEVERS IN ROERMOND
door John Hannen

Een poos geleden kreeg ik een
mailtje van Vilmar Dijkstra, de
coördinator van bevers in Nederland. Hierin geeft hij aan dat op 5
mrt. de landelijke Beverteldag
wordt gehouden. Hij roept hierin
op om dit voor Roermond ook te
doen. Natuurlijk wil ik meedoen
maar ik realiseer me dat misschien meerdere mensen hieraan
mee willen doen. Zodoende
bestaat er een kans dat meerdere
mensen hetzelfde traject lopen
ieder op een ander tijdstip zodat
men veel langer bezig is en
misschien nog niet eens gebiedsdekkend is gedaan. In deze tijd,
van snelle communicatie is dit
snel opgelost, door een oproep
via een mailtje. Er komen vele
reacties. De opkomst is dan ook
hartverwarmend: Ondanks de
sneeuw en vrieskou komen er 15
mensen opdagen om de vorderingen van onze Stadsbever(s)te volgen. Er wordt
afgesproken wat en hoe we
noteren. De groep wordt opgedeeld in zes subgroepjes die elk
een apart traject aflopen.
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Knaagspoor Jonkie

Ans Homburg met Nick
Hulsebosch en Scipio v. Lierop
gaan naar de Voorstad, ze
constateren dat het beest hier de
laatste tijd niet meer zo actief is.
Wel vinden ze wat oudere sporen
waar ik hem nooit heb
waargenomen. Het groepje met
Dhr. V. Schaijck, Mevr. v. Hees en
Mevr. Sonnevank doen de rest
van de Roer tot de overloop, bij
het politiebureau. Ze vinden naast

oude knaagsporen ook vele verse
knaagsporen. Ze zijn eigenlijk op
zoek naar geursporen, doch de
sneeuw is nu even spelbreker.
Deze sneeuw heeft wel als
voordeel dat als de Bever hier
vannacht een geurspoor heeft
afgezet dat dit al van veraf
zichtbaar is. Het groepje met de
gidsen, in opleiding; Anne
Slabbers, Leon Goossens en
Helmich Harbering, doen het
traject langs de Hambeek aan de
oostzijde. Behalve veel
vraatsporen komen ze ook uit bij
het Beverhol ter hoogte van de
ijzeren brug naar Hattem. Willem
v. Beynen en ondergetekekende
lopen het overgebleven traject,
van de Hambeek, naar de
monding in de Maas. We worden
meteen in de luren gelegd door
een raar spoor in de verse
sneeuw: Er loopt een breed plat
spoor als van een staart door de
verse sneeuw, soms zijn hier links
en rechts pootafdrukken
zichtbaar. Ik maak hier fotos van
en noteeerd het voorzichtig als
spoor van Bever. Het valt wel op
dat er nergens eens spoor naar
de Hambeek loopt, of op het eind
naar de Maas waar dit beest uit
het water moet zijn gekomen.
Wel lijkt het op het laatst wel of
dit beest gewoon uit de woonwijk

komt, na bestudering van de
pootafdruk thuis in het
sporenboek blijkt dit gewoon van
een hond afkomstig. Deze hond
had waarschijnlijk een lange
staart die net de sneeuw raakte
en ons hierdoor misleidde.
Interessant zijn de knaagsporen
op ongeveer de helft van de
hoogte van de andere
knaagsporen: Hiervan zijn ook de
spaanders kleiner. Dit alles aan
een dusdanige dikke wilg waar
geen Beverrat aan begint,
hiermee is dus verklaart dat er
inderdaad jonge Bevers in het
gebied zitten. Dit wil echter weer
niet zeggen dat deze ook hier
geboren zijn; daarvoor is toch
meer onderzoek nodig. Het grote
nieuws komt echter uit Merum
waar; Math Bouts, Hans
v.d.Steen, Nathalie Roelofs en
Frank Oelmeyer, verse
knaagsporen vinden rond
Oolderplas. In dit gebied, de
Isabellagriend, heb ik vaak naar
knaagsporen gezocht daar dit
a.h.w. mijn achtertuin vormt. Ik
heb altijd gezegd; als ik Bever
was zou ik hier gaan zitten. En
eindelijk zijn dus hier verse en
zelfs oudere sporen gevonden.
Dit gaan we uiteraard op de voet
volgen.
Tot slot nog goed nieuws voor
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onze Bever(s): Dinsdag is Vilmar
gaan kijken met een delegatie
van het waterschap naar de
situatie bij het beverhol in de
oevers van de Hambeek. Het
Waterschap heeft een beetje
angst dat de Bever het dijklichaam zal ondergraven. Maar na
gedegen onderzoek blijkt dat hij
puur in de oever zit en geen
gevaar oplevert, hierdoor wordt
de Bever hier gedoogd.

verschillende plaatsen posten en
middels een mobieltje evt. waarnemingen aan elkaar door te
geven zodat iedereen hem te zien
kan krijgen.
Indien er meer nieuws te melden
valt dan mail ik dit rond. Indien er
meer mensen interesse hebben
in deze avond dan kunnen ze zich
bij mij melden.
Tel.: 0475-334807.

Vers spoor Isabellagriend

Het is een erg gezellig en
interessant morgen geweest met
veel nieuwe gegevens over de
situatie van dit zoogdier in
Roermond. Om de Bever(s) in
levende lijve aan te treffen
probeer ik deze zomer onder iets
warmere omstandigheden een
avond te plannen om meer over
de Bever, of zijn familie, te weten
te komen. We zullen op
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