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JAARVERSLAG
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2005
door Jan van der Vorst

Op vrijdag 28 januari 2005 is de
jaarvergadering gehouden over
2004. Er waren 31 leden aan-wezig, waaronder het voltallige
bestuur. Het jaarverslag van
secretaris K. Welters werd goedgekeurd. Ook het financieel
overzicht van penningmeester
L. Baars verkreeg de goedkeuring
van de vergadering, nadat ook de
kascontrolecommissie, bestaande uit de leden C. Homburg
en J. Hawinkels, er haar goedkeuring aan had gegeven. De
heer J. Hawinkels was statutair
aftredend. In zijn plaats werd de
heer T. Storken benoemd, die
samen met de heer C. Homburg
deel uitmaakt van de kascontrolecommissie over 2005.
Binnen het bestuur waren de
heren K. Welters en L. Baars
aftredend en herkiesbaar. Beide
werden door de vergadering met
unanieme goedkeuring voor een
nieuwe periode herkozen. Wel
vond er binnen het bestuur een
mutatie plaats. De heer J. van der
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Vorst nam het secretariaatswerk
over van de heer K. Welters.
Vanwege privé-omstandigheden
(ernstige ziekte en het overlijden
van de echtgenote van de heer
van der Vorst) heeft de heer
Welters wel voor hem
waargenomen tot medio juli
2005, waarvoor onze en mijn
hartelijke dank.
De samenstelling van het bestuur
is momenteel als volgt:
J. Hermans, voorzitter,
J. van der Vorst, secretaris,
L. Baars, penningmeester
en de leden J. Hannen, mevr. A.
Homburg, L. Hulsbosch en
K. Welters.
De redactie van Observatie,
jaargang 32, bestond uit de heren
J. Hermans, J. Hannen en
mevrouw A. Homburg . De
ledenadministratie werd wederom uitstekend verzorgd door de
heren L.Hulsbosch en L. Baars.
De Kringloop telde op 1 januari
2005 327 leden, op 31 december

was dat 330, het ledenaantal blijft
dus vrij stabiel.
Qua verenigingsgebouw vond er
in december 2005 een
ingrijpende wijziging plaats.
Nadat een delegatie van het
bestuur daarover met de verantwoordelijke wethouder een
gesprek had gehad, werd tijdens
een extra bestuursbijeenkomst
op maandag 19 december
besloten Kloosterhof te verlaten
en onze intrek te nemen in basisschool Triangel. Op 28 december
vond de verhuizing plaats.
Hieraan lagen de volgende
redenen ten grondslag:
-

-

-

-

voortzetting van onze binnenactiviteiten in een ruimte met
een dergelijke deplorabele
onderhoudstoestand voor
onze leden, waaronder diverse
ouderen, was niet meer te
verdedigen
het bij herhaling uitvallen van
de stroom en de centrale
verwarming
de ongewisse toekomstsituatie m.n ten aanzien van
het financiële aspect in het
licht van de op handen staande herindeling
de wens van het bestuur om
de leden en andere belang-

stellenden adequaat te
kunnen huisvesten en te
kunnen ontvangen
De huur van het pand Kloosterhof
is opgezegd per 1 januari 2006,
waarmee ook het lidmaatschap
van de heer J. van der Vorst van
de Beheerscommissie
Kloosterhof per genoemde datum
is komen te vervallen. Uiteraard
zijn wij het bestuur van
basisschool Triangel erkentelijk
voor de ons op zon korte termijn
geboden oplossing.
In 2005 heeft het bestuur ook
gezorgd voor een eigen website,
www.dekringloop.nl,
waarop informatie te vinden is
over de vereniging in t algemeen,
over cursussen, ons contactorgaan Observatie, het
jaarprogramma en actuele
waarnemingen in t bijzonder.
Bijdragen voor Observatie kunnen
gestuurd worden naar
redactie@dekringlooplinne.nl.
M.n ons bestuurslid, de heer L
Hulsbosch houdt onze website
voortdurend actueel en besteedt
daar veel tijd aan.
Het jaarprogramma wordt
telkenmale gemarkeerd door de
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jaarvergadering in januari en de
Kerstwandeling op Tweede
Kerstdag. In 2005 vonden de
volgende activiteiten plaats.
Op 28 januari, aansluitend aan de
jaarvergadering, een lezing over
zoogdieren in onze provincie door
de heer H. Heijligers. Speciale
aandacht tijdens deze lezing voor
kleine zoogdieren rondom huis en
tuin, dit in het kader van een uit te
geven zoogdierenatlas van
Limburg.
Op 25 februari gaf de heer
Hermans een dialezing voor een
bomvolle zal over zijn studiereis
naar Peru, Chili en Bolivia, een
fantastische avond, waarbij m.n.
het zweven van de machtige
condors in het hooggebergte veel
indruk maakte.
Op vrijdag 25 maart hield de heer
P. Voskamp een humoristische
lezing over de leefwijze van de
Schreeuwarend en de Rode
Wouw. Vooral zijn verhaal over de
Rode Wouw sprak de luisteraars
erg aan.
Op Koninginnedag, 30 april, werd
s ochtends het nieuwe natuurgebied bij Hoosden, gelegen
achter hoeve Overen bezocht.
Dankzij het prachtige weer en de
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vele bijzondere vondsten een
prachtige excursie.
Ook de avondexcursie naar
Dilkensweerd te Ohé en Laak op
18 mei was zeer geslaagd,
hoewel er door het koude weer
relatief weinig planten bloeiden.
Op zaterdag 11 juni werd er voor
de leden een ochtendexcursie
gehouden naar Groevet Rooth bij
Bemelen, een mergelgroeve, die
deels heringericht is tot een uniek
natuurgebied met droogdalen en
hellingbossen. Bijzondere
waarnemingen waren de
kamsalamander, geelbuikvuurpad
en vroedmeesterpad.
Ook de dagexcursie op 28
augustus naar Ravenvennen ten
zuidoosten van Lomm was zeer
geslaagd. Dit gebied maakt deel
uit van een uitgestrekte gordel
van paraboolduinen binnen het
landschapspark Maasduinen.
Op 25 september vond bij erg
mooi weer een excursie plaats
naar de benedenloop van de
Swalm bij Asselt. Via de Swalm
en de rivierduinen van de
Donderberg keerden de
deelnemers terug naar het
startpunt.

Hoewel de verdroging parten
speelde was de herfstexcursie op
30 oktober naar Beylshofs, een
natuurgebied ten zuiden van
Heythuisen, langs de
Tungelroysebeek heel bijzonder.
Er werden diverse paddestoelen
gevonden.
Heel inspirerend en vernieuwend
was de varia-avond op 25
november, omdat de leden van
de Kringloop zelf iets mochten
vertellen en presenteren over een
door hen zelf te kiezen onderwerp.Iedereen, jong en oud
kweet zich bijzonder goed van die
taak. Aan de orde kwamen: Costa
Rica/Nicaragua, de slakkenwals,
natuur in eigen tuin, de specht,
fossielen, speciaal de zeeëgels,
de Pyreneeën, het vogelgebied
Osen, vogels en vlinders en
dagslakken. Vanwege tijdgebrek
kwam de bijdrage van Jan
Hermans, nachtvlinders, te
vervallen. Na afloop kregen alle
deelnemers een blijvende
herinnering in de vorm van een
loep. Voor herhaling vatbaar.
Op vrijdag 9 december tenslotte
verzorgde J.Hermans een lezing
over La Brenne, een gebied met
duizend vijvers in Frankrijk,

waarna het jaarprogramma op 26
december traditioneel werd
afgesloten met de kerstwandeling. Ongeveer 500
belangstellenden bezochten in
2005 onze excursies en/of
lezingen, een zeer respectabel
aantal..

Cursussen
In 2005 vonden de volgende
cursussen plaats:
- een minicursus vogels
herkennen voor beginners en
gevorderden
- een plantencursus voor
beginners en gevorderden met
als centrale thema de water-en
moerasplanten
- een cursus paddestoelen en
mossen herkennen in t veld
aan de hand van speciaal
daartoe samengestelde
determinatieboekjes
Rest nog een woord van dank
aan alle leden, die zich in 2005 op
welke manier dan ook voor de
Kringloop verdienstelijk hebben
gemaakt.

u
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GRASBROEK
Zondag 30 april gaan we,
traditiegetrouw op
Koninginnedag, een voor onze
vereniging vrij nieuw gebiedje
bezoeken namelijk het Grasbroek.
We komen om 10.00 uur bijeen
bij de kerk van Guttecoven in de
buurt van Sittard. Van hieruit
zullen we trachten met zo weinig
mogelijk autos naar het startpunt
van de excursie in het Grasbroek
te rijden. De gidsen Jan Hermans
en John Hannen zullen u hier in 2
á 2.5 uur rondleiden. Het
Grasbroek is een loofbos aan de
noordrand van het ZuidLimburgse lössgebied. Het ligt
ten zuiden van de Feldbiss,
waardoor er een steilrand loopt
dwars door het gebied. De
Feldbiss veroorzaakt een
stuwende werking op het eerste
watervoerende pakket, waardoor
grondwater omhoog wordt
gestuwd en als bronnetjes en
kwel aan de oppervlakte komt.
De bronnen worden waarschijnlijk
zowel vanuit een (sub-)regionaal
als lokaal systeem gevoed. Het
bronwater is licht basisch, zeer
mineraalrijk en sterk gebufferd
Deze watertjes, die uitkomen in
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de Hondsbeek, zorgen voor een
grote plantenrijkdom met onder
meer goudveil, Slanke
sleutelbloem en Bittere veldkers.
Op de hogere delen groeit
Eenbes, Eenbloemig parelgras en
Kleine kaardebol. Verder bestaat
het gebied uit een deels door
populieren bepaald
loofboscomplex. In de meeste
brongebiedjes van de Gete komt
het Elzenbronbos voor. Langs de
hiervoor genoemde beken en aan
de voet van de helling is er een

periodiek nat Vogelkers-Essenbos aanwezig.
Langs de Kattenbroekbeek is deze vegetatie
gedeeltelijk verdwenen
door aanplant van populieren. Onder de populierenaanplant zijn ruigtevegetaties aanwezig.
Het beekmoerasje bestaat uit een zeggen
moeras. Op de drogere
delen van het Grasbroek bestaat
de vege-tatie uit GierstgrasBeukenbos. Het bos is zeer
vogelrijk met soorten als
Wielewaal, Zanglijster, Bosuil en
Nachtegaal. Behalve deze
vogelsoorten zullen we ook op
zoek gaan naar de voorjaars-flora
als: Lelietje van dalen,
Grootbloemmuur, Bosviool,
Muskuskruid of Eenbes om maar
enkele te noemen. Misschien
zien we zelfs reeën , Wezel of
Bunzingsporen.
In het gebied liggen twee
kasteelbergen (mottes) met
overblijfselen van burchten uit de
tiende eeuw. De rond 1540
verwoeste burcht op de heuvel
ten noorden van de
Kattebroekbeek (een zijtak van de
Hondsbeek) is de voorloper van
het huidige kasteel Grasbroek dat

stamt uit de zestiende eeuw. Dit
kasteel is niet toegankelijk voor
publiek.
Het is aan te bevelen laarzen of
stevig schoeisel aan te doen bij
nat weer, daar het woord broek al
aangeeft dat het hier van nature
al nat is. Ook een verrekijker en/
of loepje of natuurgids is aan te
bevelen. Kortom dit is weer een
voorjaars excursie die de echte
liefhebber eigenlijk niet mag
missen.
Het Bestuur

u
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VOGELCURSUS VOOR
BEGINNERS EN GEVORDERDEN 2006
door Lei Hulsbosch
Evenals in voorgaande jaren
organiseert Landschapvereniging
De Kringloop weer een
vogelcursus voor beginners en
gevorderden.

één cursus. Daarvoor is het
noodzakelijk om elk jaar weer de
opgedane kennis te toetsen en
aan te scherpen.
De gebieden

Inleiding
Dit is alweer de vijftiende
vogelcursus op rij. Vijftien jaar
lang elk voorjaar weer samen
erop uit trekken om vogels in
gezelschap van gelijkgestemden
te leren kennen en bewonderen
is een prestatie waarop wij als
Landschapsvereniging De
Kringloop best trots mogen zijn.
Natuurlijk maakt deze activiteit
deel uit van onze hoofddoelstelling, maar bij een vogelcursus
gaat het om meer.
Vogels kijken bestaat niet alleen
uit het verschil leren tussen een
grote lijster en een zanglijster. Het
gaat over geluiden, gedrag,
terreinkennis, maar vooral ook
over ervaring opdoen met de aard
van een vogel of zo U wilt, het
karakter van een soort. Dat
laatste onderdeel leer je niet in
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De afgelopen veertien jaar zijn
verschillende excursiegebieden
bezocht, te weten: de Linnerweerd/Osen bij Linne (12 keer),
het Meinweggebied bij Herkenbosch (10), het Munnichsbos bij
St. Odilienberg (8), de Doort bij
Echt (7), Landgoed Hoosden bij
St. Odilienberg (5), het Leudal bij
Haelen (5), Landgoed Rozendaal
bij Montfort (4), Isabellegreend bij
Herten (2), de Beegderheide bij
Beegden (1), het Blankwater bij
Boukoul (1), de Musschenberg bij
Neer (1), het Groenewoud bij
Swalmen en de Maas bij
Leeuwen (1).
De organisatoren van het derde
lustrum van de vogelcursus
hebben in het programma voor
2006 ook enkele gebieden
opgenomen, die we voorheen

echt als een verrassing komen.
Om ook soorten als Roodborst en
Nachtegaal als lijster aan te
duiden is echter minder voor de
handliggend. Toch worden ook
deze soorten vaak, en ook in deze
cursus, tot de lijsters gerekend.
Cursusaanbod

tijdens een vogelcursus niet
bezochten. Om dit jaar veel verschillende soorten te kunnen zien
wordt onder andere een bezoek
gebracht aan de Groote Peel en
het grotendeels op Belgisch
grondgebied gelegen Stramproyse Broek.
De lijsters
Voor de gevorderden hebben wij
dit jaar als thema gekozen: de
lijsters.
Merels en Zanglijsters behoren
tot de bekendste vogelsoorten in
Nederland. Zoals de naam reeds
aangeeft is de tweede soort een
lijster. Dat ook de Merel een
lijstersoort is zit weliswaar niet in
zijn naam verscholen, maar zal
gezien uiterlijk en gedrag niet

Voor 2006 bestaat het cursusaanbod uit:
- één informatieavond op vrijdag
31 maart om 20.00 uur de
centrale ruimte van de
Basisschool de Triangel te
Linne. Tijdens deze
informatieavond zullen wij aan
de hand van het cursusboekje
op een aantal aspecten van
het herkennen van vogels
ingaan;
- vier vroege ochtend excursies:
o Groene woud te Swalmen
op zondag 2 april om 7.00
uur;
o de Doort te Echt op zondag
9 april om 7.00 uur;
o Stramproyerbroek te
Stramproy op zondag 23
april om 6.00 uur;
o de Groote Peel te Ospel op
zondag 7 mei om 6.00 uur;
De excursies starten precies op
tijd. Wees dus op tijd en
goed
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gekleed, want het kan s
morgens vroeg nog flink koud
zijn. Eindtijd van de excursie is
gepland omstreeks 10.00 uur
respectievelijk 09.00 uur.
De gidsen
Wij zijn blij dat we al die jaren
gebruik hebben mogen maken
van diverse excursieleiders, die
de deelnemers op deskundige
wijze wegwijs hebben gemaakt in
de wereld van onze gevederde
vrienden.
De gidsen van de beginners en
gevorderden voor dit jaar zijn:
John Hannen, Jan Hermans,
Nicky Hulsbosch, Leo Koster,
Scipio van Lierop, Geert Peeters
en Jo van Pol.

(tel 0475-334807), de heer L.
Hulsbosch (tel. 0475-463239) of
via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl.
Opgave is mogelijk tot 24 maart.
Denk ook aan het overmaken van
de cursuskosten.

Rest ons U nog een fijne,
gezellige, maar vooral leerzame
cursus toe te wensen.

Deelname en opgave
De kosten voor de cursus
bedragen  12,- voor leden en
 16,- voor niet-leden van De
Kringloop. Dit bedrag dient
vooraf te worden overgemaakt op
ons rekeningnummer
12.93.03.763 onder vermelding
Vogelcursus 2006.
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch
opgeven bij de heer J. Hannen
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EXCURSIE NAAR DE EIFEL
Busexcursie naar de Eifel op zaterdag 17 juni
door Lei Hulsbosch
Op het programma staat een
ééndaagse busexcursie naar de
Eifel, meer specifiek naar de
Nordeifel met als excursieplaatsen het Lampertsbachtal en
het Ahbachtal in de buurt van
Blankenheim. Deze busexcursie
is alleen toegankelijk voor
leden.
De excursiegebieden
Kenmerkend voor de Eifel is het
sterk heuvelachtige karakter,
waarin bosrijke glooiingen zich
afwisselen met een golvend
cultuurlandschap waartussen
kleine rustieke dorpen verborgen
liggen.
Lampertsbachtal
De eerste excursie van die dag
gaat naar het Lampertsbachtal,
gelegen bij het plaatsje Dollendorf. Dit prachtige dal wordt
doorsneden door een klein
beekje: de Lampertsbach. Aan
weerszijden van dit beekje liggen
uitgestrekte vochtige graslanden,

waar in juni duizenden bloemen
bloeien. De flanken van het dal
bestaan uit droge krijthellinggraslanden beplant met grove
dennen. De vochtige hellinggedeelten zijn beplant met
beukenbos. De ondergroei van
deze kalkbeukenbossen is rijk aan
allerlei bijzondere planten: zoals
het Longkruid, het Boswalstro en
de Gele anemoon. In de lucht
boven dit dal zweven regelmatig
roofvogels: zoals de Buizerd en
Rode wouw.
Ahbachtal
In de middagexcursie gaan wij
naar het Ahbachtal in de buurt
van Nohn. Hier ligt ook een
waterval, in de volksmond ook
wel Drömmeler Spröetz
genoemd. De Ahnbach doorsnijdt
hier het centrale deel van de
oostelijke Hillesheimer Kalkmulde
met gesteende uit de MiddenDevoon. In het Ahbachtal vinden
wij een rijke kalkflora met langs
de beek onder meer Blauwe en
Gele monnikskap. De hellingen
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12.30 uur diner in Hotel Schlossblick in Blankenheim
14.00 uur vertrek naar het
Ahbachtal
14.30 uur middagwandeling
17.30 uur vertrek naar
Blankenheim-Ahrdorf
17.45 uur koffiepauze in
Gaststätte Weisses Haus
18.30 uur vertrek naar Linne
20.30 uur aankomst op de
Nieuwe Markt te Linne
Deelname en opgave
zijn begroeid met beukenbos met
veel parelgras erin. Andere
bijzondere planten in dit dal zijn
Klein wintergroen, Brave hendrik,
Elsbes, Rode kamperfoelie, Bleek
bosvogeltje, Stofzaad, Knikkend
nagelkruid, Alpenbes, Steenbraam en Prachtklokje (zie foto).

Dagprogramma
07.00 uur vertrek vanaf de
Nieuwe Markt te Linne naar
Blankenheim
09.00 uur koffiepauze in Hotel
Schlossblick
09.45 uur vertrek naar het
Lampertsbachtal
10.00 uur ochtendwandeling
12.15 uur vertrek naar
Blankenheim
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De kosten voor deze reis bedragen  38,50 per persoon. Dat
is inclusief de reiskosten, koffie
en gebak in de ochtendpauze,
diner in de middagpauze, koffie in
de middagpauze en de excursies.
Eventuele drankjes en dergelijke
komen voor eigen rekening.
Deelname is uitsluitend voor
leden (en hun gezinsleden) van
Landschapsvereniging De
Kringloop voorbehouden. De
inschrijving loopt tot en met 15
mei. U kunt zich schriftelijk
opgeven bij Jan Hermans of
telefonisch bij Lei Hulsbosch te
Linne (tel. 0475-463239). Ook
kunt u zich opgeven via onze
website:
www.dekringlooplinne.nl.

De opgave wordt pas definitief na
betaling van het verschuldigde
bedrag op rekening 12.93.03.763
van de Rabo-bank te Linne t.n.v.
Landschapsvereniging De
Kringloop onder vermelding
Excursie Eifel.
Deelname is volgens binnenkomst van aanmelding. Er zijn 50
plaatsen beschikbaar, dus geeft u
zich meteen op. U krijgt van ons
een tegenbericht als u tot de
definitieve deelnemers behoort.
Bij afmelding door de deelnemer
worden de overgeboekte
bedragen niet terugbetaald. De

organisatie houdt zich het recht
voor om bij onvoldoende deelname de excursie te annuleren.
De overgemaakte bedragen
worden dan teruggestort.
Mochten er vragen zijn over deze
excursie dan kunt u altijd contact
opnemen met Jan Hermans (voor
de excursies) tel. 0475 - 462440
en Lei Hulsbosch (voor algemene
zaken) tel. 0475 - 463239.

Wij wensen u alvast een fijne
dag en veel wandel- en
kijkplezier toe.

u

VARIA-AVOND 2005, DEEL 2
door Leo Koster
John gaat ons iets vertellen over
landsklakken. Hard van buiten,
week van binnen, zo typeert
John deze slakken die geen
geraamte bezitten maar wel vaak
beschermd worden door een
kalkschaal. Het Latijnse woord
voor weekdieren is mollusca, dat
komt van mollis hetgeen wil
zeggen week, kneedbaar,
buigzaam, zacht. Zeshonderd
miljoen jaar geleden kwamen ze
al voor. John toont ons de

indeling in het dierenrijk: stam,
onderstam, klasse, onderklasse,
orde en suborde.
De segrijn- en grote naaktslak
(tijgerslak) kunnen wat schade
aanrichten, andere soorten zijn
opruimers van schimmel en
bladafval. John toont ons van de
suborde het zeggekorfslakje, een
beschermd slakje dat al voor heel
veel ophef heeft gezorgd. John
heeft dit 2,4-2,8 mm hoge en 1,5-
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1,7 mm brede slakje aangetroffen
in Hoosden, het zit op zeggen en
liesgras en leeft van algen. Een
andere soort: de geribde jachthoornslak, de vorm is als een
jachthoorn, de mondrand is sterk
geribd. De landslakken zijn te
verdelen in twee groepen: de
huisjesslakken en de naaktslakken. De huisjesslakken
hebben een uitwendige
kalkconstructie, de naakt-slakken
hebben een inwendig kalkplaatje.
Slakken produceren veel slijm, dit
beschermt hen o.a. tegen
droogte, ze beschikken over een
raspachtige tong. Het huisje bij
huisjesslakken is een belangrijk
determinatiekenmerk en beschermt de slak tegen uitdroging.
Fraaie tekening van het
inwendige van een huisjesslak
met be-namingen zoals: bloedvat, voortplantings-, spijsverteringsen uitscheidingsstelsel, zenuwstelselplaatjes en kieuwstreek.
Ook de benamingen bij een
naaktslak worden getoond: rug,
schild of mantel, schildgroeve,
kop, tentakels met daarop het
oog, geslachtsopening (bij kop),
ademopening (altijd rechts), kiel,
voetzoom en voet. De beschermde wijngaardslak bezit een
huisje dat 45 mm groot kan
worden, ze groeien bij voldoende
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kalk en vocht. In de winter ligt de
zaak stop en wordt de opening
afgesloten d.m.v. een soort
dekseltje. Maken jaarlijkse
groeiringen en kunnen 5-8 jaar
oud worden, in gevangenschap
wel tot 30 jaar. De wetenschappelijke naam luidt: Helix
(winding) pomatia (van de
boomgaard). Deze slak legt 60-80
eitjes van 3 mm groot binnen
twee dagen. Ze komen binnen
een paar weken uit en hebben al
direct een huisje, ze eten eerst de
eischaal op. De segrijnslak is hier
ingevoerd als surrogaat van de
beschermde wijngaard-slak, eet
alles en is een echte
cultuurvolger, het huisje is 35 mm
groot. Bij de gewone tuinslak is
de mondrand altijd zwartbruin, bij
de witgerande tuinslak wit. De
doorschijnende glasslak heeft
een doorzichtig huisje, ze paren
pas in de herfst. Het
boerenknoopje is een plat slakje
met een wijde navel, vroeger een

bosbewoner nu een cultuurvolger. De gewone wegslak, heeft
ook wel de naam van rubberen
drol of kruipende sigaar, komt
in veel kleurvariaties voor. Het is
een kamikaze-slak die bij regen
vaak het fietspad oversteekt en
dat wordt hem dan fataal. De
wormnaaktslak is in 1973 door
John Clerx voor het eerst in
Nederland gevonden, ze komt uit
de Kaukasus. Volledig uitgestrekt
is ze 5 cm lang en slechts een
paar mm dik, niet erg algemeen.
De lichte aardslak is in 2004 door
John in Merum gevonden, is
verzot op bier. In Duitsland wordt
hij Bierschnegel genoemd. Het is
een lichtkleurige slak met
donkere voelhorens. Neemt
sterk af omdat er nog maar
weinig kelders zijn met aardappelen en wintergroen, aldus
John. John eindigt zijn bijdrage
met een toetje; een lekker
nagerecht. Maar in dit geval gaat
het om liefdespijlen.
Hermafrodiete slakken vuren vlak
voor de paring liefdespijlen af
op hun partner. Aan de hand van
een dia laat John zien dat de
vormen en maten van de kalkachtige pijlen behoorlijk uiteen
lopen. Hiermee komt eveneens
een einde aan deze varia-avond
(23.20 uur), omdat het onderwerp

van Jan Hermans doorgeschoven
wordt naar een nog nader te
bepalen tijdstip.
De waardering van het gebodene
is erg groot gelet op het applaus.
Als waardering krijgen de
deelnemers een loep. Van de
aanwezigen zijn er beslist
enkelen die denken wat die
kunnen kan ik ook. Ik stel het
jaarprogramma niet samen maar
een dergelijke avond zal zeer
zeker weer eens opgenomen
worden, want het is echt voor
herhaling vatbaar.
Als we buiten komen worden we
geconfronteerd met jachtsneeuw
en moet er eerst een flinke lading
sneeuw verwijderd worden en
met een slakkengang van
ongeveer 30 km/uur rijd ik
tevreden huiswaarts.
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GA TOT DE MIEREN
door John Hannen

Maandagavond 14-11-2005 lezing
over de Bosmieren op de
Beegderheide, staat in mijn
agenda. Deze lezing wordt
gehouden door Jan Hermans die
bij zijn introductie meedeelt dat
de fotos van Wim Willems afkomstig zijn.
Inleiding
Jan begint met de wijze woorden
van Koning Salomo: Ga tot de
mieren, en wordt wijs. Hij legt
uit dat de Vliesvleugeligen zo
heten omdat deze insecten twee
paar vleugels bevatten die geen
schubjes hebben maar vliezig en
doorzichtig zijn. Deze groep is
weer in te delen in drie subgroepen; de bijen, de goudwespen en de plooivleugeligen.
Deze laatste subgroep wordt zo
genoemd omdat ze de vleugels
zo kunnen plooien dat ze de helft
smaller gemaakt kunnen worden.
Hiertoe behoren de Limonadewespen en ook de mieren.

16

De rode bosmier
De lichaamsopbouw van de
mieren wordt uitgelegd, hij laat
zien dat de bosmieren een schub
hebben waar andere mieren een
knoop hebben zitten; namelijk
tussen het borststuk en het
achterlijf. In het achterlijf zit een
soort sociale maag ( de krop)
bovenop de normale maag,
waaruit kan worden uitgedeeld
aan andere mieren als hierom
wordt gebedeld. Er wordt
gewezen op de kaken; vooral bij
de achterkaken zitten klieren die
feromonen vrij kunnen geven.
Deze feromonen zijn een soort
geursporen die een heel nest
kunnen waarschuwen bij gevaar.
Het ruiken is dan ook het best
ontwikkelde zintuig van de mier.
De tastorganen zijn ook goed
ontwikkeld en hiermee wordt
gecommuniceerd, vaak is een,
botsingnaar ons simpele
inzicht, voldoende om de ander
de beste voedselplaats te wijzen.
De ogen zijn ook redelijk
ontwikkeld. Ze kunnen heel wat

prooien vangen per nest. Behalve
honindauw van luizen en
vegetatief voedsel kan een
gezond nest zon acht miljoen
prooien, insecten, op het nest
aanslepen.
De mannetjes hebben een relatief
kleine kop en een breed borststuk (omdat ze vleugels hebben
moeten ze goed ontwikkelde
vliegspieren in het borststuk
hebben). Al voeren de
koninginnen deze bruidsvlucht
maar eens in hun leven uit toch
moeten hiervoor ook een goed
ontwikkeld borststuk hebben
maar ook hun achterlijf is groot,
daar hierin de eitjesvoorraad zit.
Er zijn ook koninginnen die zich
ontwikkelen uit het snelle broed
van eitjes die in midden juli
worden gelegd. De werksters die
al vroeg in het jaar de nesten
moeten opbouwen en verdedigen, hebben afhankelijk van
hun functie, een bredere kop
maar in ieder geval een normaal
borststuk en achterlijf. Er zijn
bijvoorbeeld hele kleine werksters die geen enkele andere
functie hebben dan het schoonlikken van het nest, de cocons of
de koninginnen. Deze kunnen
beter niet te groot zijn daar ze
ook minder eten. Dit eten
bedelen ze van de sociale maag

van de grotere werksters die voor
het voedsel zorgen. Als ze klaar
zijn met eten worden ze door de
grote zusjesopgerold en op een
speciale manier in hun kaken naar
de plek vervoerd waar ze nodig
zijn.
Hij laat de meest voorkomende
bosmieren hier in de buurt de
revue passeren:
-De Kale bosmier heeft nauwelijks
beharing op de rug en kopschild;
deze komt op de Beegderheide
voor maar niet erg talrijk.
-De Behaarde bosmier heeft wel
enige beharing op de rug en het
kopschild maar niet op de ogen,
komt op de Beegderheide het
meeste voor.
- De Zwartrugbosmier heeft
overal beharing, zelfs op de ogen.
Er zijn vroegere meldingen van
deze mier op de Beegderheide
maar ze is nog niet terug
gevonden. Deze soort overheerst
juist wel weer op de Meinweg.
Als mier die hier veel op lijkt laat
hij een Bloedrode roofmier zien.
Deze lijkt veel op de bosmier;
dezelfde grootte en kleur. Je
moet even letten op een soort
driehoekige inkeping in de
clypleus (soort bovenlip). Deze
mier maakt ook nooit
koepelnesten en moet altijd de
Zwarte renmier in de buurt
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hebben om een kolonie te
kunnen stichten. De koningin
doodt, zoals de naam roofmier al
doet vermoeden, soms de
koningin van de renmier. De
werksters van de renmieren zijn
hierbij ook nog verzot op deze
vreemde koningin en doen hier
alles voor: ze verzorgen haar en
haart eitjes, met als gevolg dat de
eigen eitjes worden verwaarloosd
en hier dus alleen maar werksters
uit kunnen komen. Zodoende

Zwartrugbosmier

Bloedrode roofmier

heeft ze ook geen concurrentie
van andere koninginnen te
duchten.
Kale bosmier

Behaarde bosmier
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Nesten
Afhankelijk van de soort kan een
nest aan één tot tientallen
koninginnen toebehoren en soms
honderdtallen. Dit laatste heeft
als voordeel dat als er een
koningin sterft niet meteen het
hele nest uitsterft. De nestgrootte
op de Beegderheide kan oplopen
tot 58 cm. hoog bij 350 cm breed

en 440 cm lang, bij het Koeven.
Vaak worden dennennaalden
gebruikt om het nest mee te
bekleden, dit zijn uitstekende
zonnecollecters en tevens heel
luchtig. Ook voeren ze regen heel
snel af en kunnen er gemakkelijk
ventilatie-openingen mee worden
gecreëerd. Al vroeg in voorjaar
(april), begint het nest op gang te
komen: werksters gaan naar
buiten bij de eerste zonnestralen,
bufferen deze en gaan snel naar
binnen om deze warmte af te
geven. Daarom zijn boomstobben
bij een nest heel belangrijk, om
zich snel op te warmen. Als de
temperatuur tot 25 0 C is
gestegen beginnen de
bruidsvluchten en begint het
eerste broed.
Dit broed licht soms al vrij hoog
onder de oppervlakte en er kan
behoorlijk veel schade worden
aangebracht als mensen bewust
of onbewust hier met een stok in
porren. Deze bruidsvluchten lijken
soms ongeorganiseerd maar
worden zeer weloverwogen
uitgevoerd daar een koningin
maar ééns in haar leven zulke
vlucht uitvoert en met het
ontvangen sperma haar verdere
leven (soms tot 25 jaar) mee uit
moet komen. Na de bruidsvlucht

keert de koningin terug in haar
nest of sticht een nieuw nest
vaak dichtbij het eerste nest, dit
noemen we satellietnesten; hier
zitten de familieverbanden in.
Opdringende, en dus voor
schaduw zorgende, vegetatie
wordt vaak afgebeten of met een
soort mierenzuur kapotgespoten.
Bij bramen is dit vaak een
onhaalbare kaart en bij te veel
schaduw moeten ze verkassen
en een nieuw nest gaan
oprichten. Er zijn op de
Beegderheide nu zon 80 nesten
geïnventariseerd vanaf 2002.
Andere mierensoorten
De Zandmier is een klein miertje
met een buffelkop, die ook op de
Beegderheide voorkomt. Deze
mier is op zijn wijze weer van
groot belang voor de Sabelmier
die zich als ongenode gast laat
verwennen in hun nest. Deze
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Sabelmier doodt eerst enkele
werksters van de Zandmier om
hier flink doorheen te woelen om
zodoende dezelfde geur te
krijgen, en betere papieren heeft
om zon nest binnen te dringen.
De zwartbruine wegmier, Lasius
niger, heeft maar een koningin
per nest. Dit is een echte
cultuurvolger, van de
bruidsvluchten rondom ons huis
is de kans groot dat het deze
soort betreft. Probeer dit eens
van dichtbij te volgen; het
klaarmaken voor de vlucht, de
vlucht en wat gebeurt later met
de mannetjes en/of de koningin.

schimmels die zon heel nest te
gronde kunnen richten.

Predators
Behalve de Groene specht kan de
Zwarte specht en de Grote bonte
specht ook behoorlijke schade
aan een populatie toebrengen. In
sommige tijden bestaat hun
voedsel voor 80% uit mieren en
miereneitjes, dit houdt per
individu soms duizenden per dag
in. Bij een gezond mierennest
wordt de schade die uitwendig
aan zon nest wordt toegebracht
dezelfde dag hersteld. Waar dit
niet gebeurt is de kans groot dat
het vochtgehalte in zon nest
wordt verstoord met als gevolg
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Dreighouding
Ze kunnen onder elkaar ook
behoorlijk grote slachtingen
uitvoeren. Vooral in het voorjaar
als er voedseltekort is kunnen
concurrerende stammen oorlog
voeren waarbij de winnaar de
gedode mieren meeneemt en
gebruikt als voedsel.
Heel typisch is hun verdedigingshouding; ze richten zich een
beetje op zodat ze snel met hun
kaken kunnen toebijten, hun
achterlijf staat een beetje naar
voren gekromd om hun mieren-

zuur in de bijtwond te kunnen
spuiten. In tegenstelling tot wat
vaak wordt beweerd steken
mieren nauwelijks; alleen de
Vuurrode knoopmiertjes kunnen
steken en nog behoorlijk ook.
De Gouden tor is meer een
nestbewoner dan een predator.
Hij leeft in een mierennest en
vreet hier het afval en nestmateriaal. Af en toe bijten de
mieren wel eens in de larve, maar
dit vinden ze toch niet lekker. Dan
worden de cocons met rust
gelaten en in mei kruipen hier de
volwassen Gouden torren uit, die
het nest verlaten en vanwege hun
pantser niets te duchten hebben.
De mierenzakkever heeft een
zeer geraffineerde manier om in
het nest te komen: Hij gaat op
een tak boven het mierennest
zitten en laat een eitje vallen, nu
lijkt dit eitje op een kleine
Gouden tor

Mierenzakkever

sparrenkegel en denkt de passerende mier; laat ik deze maar
meenemen voor de nestbouw.
Dit heeft al snel de goede geur
en de larve kan dieper het nest in.
Dan wordt een zeer aparte cocon
gevormd waar door de mieren
zelfs eitjes in worden gelegd die
door de rups worden opgevreten.
Het kan zon twee jaar duren
vooraleer de volwassen kever
naar buiten komt en het hele spel
weer van vooraf aan weer begint.
De Haarboskever, een Kortschildkever, aapt het gedrag van een
mier na en wordt zodoende
gevoed, in ruil hiervoor geven
deze kevers een zoetige substantie af waar je een mier mee
kunt paaien. Deze kever kan behoorlijk mierenbroed plunderen.
De Glanzende gastmier, een
kleine soort, heeft kleine nestjes
in de koepel van de Rode
bosmier en wordt door deze
getolereerd. Hun staatjes zijn niet
groter dan honderd individuen, ze
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bedelen ook om voedsel bij de
bosmieren, maar richten verder
geen schade aan.
Afsluiting
Er wordt nog gerefereerd aan
Pater Erich Wasmann die in deze
contreien erg grondig naar
mierennesten en hun gasten
heeft gekeken. Hij heeft helaas
nooit een inventarisatie naar
kwantiteit op de Beegderheide
gedaan.
De meer heeft een grote functie

in het (bos)systeem: Hij sleept
constant met materialen die de
vertering en omzetting van de
grond gunstig beïnvloedt. Dan
wordt hij door vele dieren
gegeten en zorgt dus voor een
verhoging van de biodiversiteit.
Door het vele slepen met zaad,
denk aan de mierenbroodjes
verspreiden ze dit evenwichtig.
Het was een zeer boeiende
lezing, die we binnenkort ook
eens voor onze vereniging
moeten aanvragen.
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80 JAAR AVIFAUNA
Lezing over Vogels in Limburg op vrijdag 24 maart
door Boena van Noorden
Op vrijdagavond 24 maart houdt
Landschapsvereniging De Kringloop een lezing over Vogels in

Limburg. De lezing wordt verzorgd door Boena van Noorden
en wordt gehouden in de Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te
Linne, aanvang 20.00 uur. Ook
niet-leden zijn van harte welkom.
80 jaar avi-faunistiek
in Limburg
In 1924 en 1926 verscheen in het
Natuurhistorisch Maandblad een
artikelenreeks van P.A. Hens over
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de vogels in Limburg. In 1926
werd deze artikelen verbeterd,
aangevuld en gebundeld tot een
boek. De eerste avifauna van
Limburg was een feit. Het zou
nog ruim 40 jaar duren voordat er
van een andere provincie een
dergelijk boek zou verschijnen.
Hens was zijn tijd dus ver vooruit.
In de lezing zal uitgebreid worden
stilgestaan bij deze peetvader van
de Limburgse ornithologie.
In 1965 verscheen van dezelfde
auteur een geheel herziene en
bijgewerkte uitgave van maar
liefst 528 paginas! Ook dit bleek
weer een onuitputtelijke bron te
zijn van allerlei wetenswaardigheden over de Limburgse vogels.
In 1985 volgde ter ere van het 75jarig bestaan van het Natuurhistorisch Genootschap het boek
Vogels in Limburg. Door een
enorme tijddruk en gebrek aan
provinciedekkende gegevens
kwam dit boek niet goed uit de
verf. Nadat in 1997 de Provincie
Limburg haar vlakdekkende
broed-vogelkartering had afgerond kwamen er stemmen op om
deze gegevens te bundelen tot
een broedvogelboek. Van het een
kwam het ander en in augustus
1998 werd het defini-tieve plan
gesmeed voor een complete en
uitgebreide avifauna. De eerste

inschatting was dat het boek in
2002 wel het licht zou zien. Dat is
niet uitgekomen maar in 2006 is
het eindelijk zo ver. Tijdens de
lezing zal de opbouw en de
inhoud van de nieuwe avifauna
worden besproken aan de hand
van een groot aantal wetenswaardigheden. Onderwerpen als
vogeltrek, bijzondere soorten,
broedbiologie, fenologie, vogelbiotopen, verspreiding, trends en
ringonderzoek zullen aan de orde
komen. De 2 x 45 minuten die
voor de lezing is uitgetrokken, is
eigenlijk veel te kort om een
goede indruk van het boek te
krijgen. De enige remedie
hiertegen is het aanschaffen van
de nieuwe avifauna!
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IN HET WILDE WEG
door Ans Homburg
Hoe? Snotolf!
Zijn naam klinkt als die van een
personage van Tolkien. Maar de
snotolf is een gewone vis uit de
Noordzee. Nou ja, gewoon. Zij
uiterlijk is bizar. Vooral de zuignap
op de borst is een eigenaardig, zij
het in woelig water handig
lichaamsdeel. In maart, als de
paartijd aanbreekt, krijgen de
mannetjes ook nog eens een
helder rode buik en vormen ze
met de blauwgroene vrouwtjes
een paar apart. Als het vrouwtje
haar oranje eitjes heeft afgezet,
werpt het mannetje zich op als
hardvochtig bewaker daarvan. Hij
zuigt zich met zijn nap vast naast
het broed en valt elk zeedier dat
te dichtbij komt aan.
Gevleugelde worm
Vanwege zijn naam -en zijn uiterlijk  is de oorworm niet populair.
Misschien scheelt het al om te
weten dat deze dieren allerminst
een voorkeur hebben voor
menselijke gehoorgangen.
Bovendien kunnen ze met de
vervaarlijke uitziende tangen niks
uitrichten tegen dikhuiden als u.
Deze apparaten dienen vooral als
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hulpje om de vleugels keurig
onder de dekschildjes op te
vouwen. Ze bergen hun vleugels
zo goed op, dat slechts weinig
mensen weten dat oorwormen
kunnen vliegen (wat ze ook
vrijwel alleen s nachts doen).
Daarnaast wordt de tang gebruikt
tijdens de paring. De tang van het
vrouwtje is recht, terwijl die van
het mannetje veel rondere
vormen heeft.
De allergrootste spin
Wat is de allergrootste spin van
Nederland? Het antwoord - oeverspin (Dolomedes fimbriatus)
zullen maar weinigen weten.
Deze joekel laat zich in huis noch
tuin zien. Zoek hem langs de
oever van een schone sloot of
meer. Een web maken doet de
oeverspin niet. Het is een echte
jager. Behalve langs is hij ook op
het water te vinden. Ondanks zijn
formaat is hij nog licht genoeg
om zich op zijn acht waterafstotende voetjes over het wateroppervlak te begeven. Daar jaagt
hij op insecten, visjes en
kikkervisjes.
Bron: Buiten

