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EXCURSIE NAAR DE TUSPEEL
OP ZONDAGMORGEN 21 MEI
door J. Hermans
Ten noorden van Heel, direct ten
oosten van de Napoleonsbaan,
ligt de Tuspeel, een 28 hectare
groot gebied dat bestaat uit een
goed ontwikkeld hoogveen,
omringd door loof- en naaldbos.
In Midden-Limburg is dit het
enige echte hoogveentje van
betekenis, een biologisch
juweeltje en vandaar van grote
landschappelijke en natuurhistorische waarde. Het gebied
werd in 1974 door Stichting het
Limburgs Landschap aangekocht.
Op zondagochtend 21 mei willen
wij onze leden eens kennis laten
maken met dit kleine, maar fraaie
gebied. We verzamelen om 9.00
uur bij de kerk van Heel.
Vandaar rijden we in verband met
de geringe parkeermogelijkheden, met zo min mogelijk
autos naar het door de gidsen
uitgekozen startpunt. De excursie
staat onder leiding van de heren
J.Hannen en J.Hermans en duurt
tot ongeveer 12.00 uur. Deze
excursie is alleen bedoeld voor
leden van Landschapsvereniging De Kringloop!
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Hoogveen

Vroeger waren er in de provincie
Limburg grote hoogveengebieden aanwezig, de Peel in het
noordwesten van de provincie
was daarvan het grootste. Van de
Peel zijn nog enkele grotere en
kleinere restanten over. Verspreid
over de provincie liggen nog
enkele kleine hoogveensnippers.
Onder deze snippers is de Tuspeel in Midden-Limburg het
belangrijkste hoogveenreservaatje.
Hoogveengroei treedt alleen op
bij hoge, stabiele waterstanden,

waarbij regenwater de enige bron
van aanvoer is. Het vasthouden
van zoveel mogelijk gebiedseigenwater is belangrijk bij een
goed beheer van het gebied.
Weglekken van water via sloten
of via de ondergrond moet
worden voorkomen. Voor het
laatste is de grondwaterstand in
de omgeving een belangrijk
gegeven. Hoe lager de grondwaterstand, hoe meer water er
via de ondergrond uit de hoogveenrestanten verdwijnt. Tussen
1985 en 1996 heeft Stichting het
Limburgs Landschap de
ontwateringsgreppel gedicht om
water in de Tuspeel te houden,
zijn de nabij gelegen akkers
pachtvrij gemaakt, terwijl berkenopslag in de centrale veenkern
regelmatig wordt verwijderd.
Door een ondiep in de bodem
aanwezige leemlaag in de vorm
van een schotel, wordt een hoge
waterstand in de Tuspeel in stand
gehouden. In deze vochtige
laagte is in de loop der eeuwen
veenvorming opgetreden. Het
veen in de Tuspeel is niet als turf
in de kachel van de vroegere
bevolking verdwenen. Vandaar
dat in dit gebied er nu nog een
voor Limburg unieke hoogveenvegetatie aanwezig is.

Karakteristieke flora en fauna
Een hoogveenvegetatie is niet
erg soortenrijk, maar de soorten
die er groeien, zijn wel kenmerkend en inmiddels zeldzaam.

Ronde zonnedauw

In de veenkern liggen enkele
vennen, waarin soorten groeien
als Waterdrieblad, Snavelzegge
en Drijvend fonteinkruid. Langs
de randen van deze vennen

Levendbarende hagedis

groeien dikke veenmoskussens
met daartussen vele exemplaren
van de Kleine veenbes, Witte
snavelbies, Kleine en Ronde
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zonnedauw. De poelen zijn van
betekenis voor amfibieen zoals
de Kleine groene kikker en de
Kleine watersalamander. Ook een
aantal soorten libellen plant zich
hier voort, waarvan de Venglazenmaker en Watersnuffel regelmatig voorkomen.

Boompieper

Op de hoger gelegen veenbulten
komen behalve Dophei ook grote
pollen Lavendelheide voor. Op de
randen van de schotelvormige
laagte en op de drogere plaatsen
groeit oude, goed ontwikkelde
Struikhei van soms wel 40-50 cm
hoog.
De afwisselende droge en
vochtige heide is ook het leefgebied van het Groentje, een
kleine dagvlinder met groene
onderzijde die tot de blauwtjes
wordt gerekend. Een opvallende
vlinder die in dit gebied massaal
voorkomt, is de Phegeavlinder.
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Dit is in Nederland een zeldzame
nachtvlinder die eenvoudig herkenbaar is aan de witte stippen
op een zwarte onder-grond, de
oranje banden om het achterlijf
en zijn voor een nachtvlinder
dagactieve gedrag.
Op de uitdrogende veenafzettingen groeit Zachte berk en
Vuilboom; de kern van het centrale veen is voornamelijk
begroeid met Eenarig wollegras.
Temidden van de jonge berken
broeden Boompieper en Fitis.
Langs de randen met Struikhei
komt de Levendbarende hagedis
voor, terwijl de open plekken
favoriete locaties zijn voor graafwespen, goudwespen, spinnendoders en zandloopkevers.
De hoge stuifduinen rond de
hoogveenkern zijn in het verleden
beplant met bos, voornamelijk
Grove den en Amerikaanse eik.
Hier broeden Grote bonte specht,
maar ook Groene specht, welke
laatste vooral op de bodem naar
mieren speurt.
Zoals uit het bovenstaande blijkt
is de Tuspeel een bezoek
alleszins waard, zeker in de
maand mei. Reserveer de datum
en zorg dat U erbij bent, het
wordt een onvergetelijke
ochtend

DIERSPOREN…
door Leo Koster
In ons voortreffelijk contactorgaan Observatie nummer 2
uit 1995 staat een aankondiging
over diersporen op vrijdag 31
maart 1995 in het kleine doch
gezellige Oad Kloester door
mevrouw A. Steeman-van
Diepenbeek In datzelfde Observatienummer is van de hand van
haar een helder en duidelijk
leesbaar artikel over diersporen
opgenomen. In mijn oude aantekeningenboekjes heb ik in juni
1998 nog wat aantekeningen over
diersporen teruggevonden die ik
opgetekend heb tijdens een
buitenexcursie door mevrouw
Steeman-van Diepenbeek. Uit
mijn aantekeningen blijkt echter
niet dat ze deze excursie voor de
Kringloop heeft gehouden. Zo zie
je maar weer dat je aantekeningen met zorg moet noteren.
Ruim 10 jaar later staat mevrouw
Annemarie van Diepenbeek in

ons midden in de centrale en
sfeervolle ruimte van de basisschool Triangel te Linne. Mooie
locatie, ook al zeg ik het zelf. Als
ik binnenkom lijkt het net of de
tafel gereed gemaakt wordt, er
wordt toch geen heilige mis
opgedragen door diverse heren
en één vrouw! Of wordt hier de
carnavalsprins in het zonnetje
gezet gelet op het versierde
plafond door middel van rood-,
groen- en geelkleurige ballonnen.
Nee, mensen, Annemarie is bezig
haar attributen m.b.t. diersporen
netjes geordend op de tafel uit te
stallen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan door haar geschreven
boeken, noten waaraan geknaagd
is c.q. van een gaatje zijn voorzien, takken waaraan woelmuizen
geknaagd hebben of waartegen
de drieteenspecht gehamerd
heeft, of dat fraaie stuk hout
waaraan de bever geknaagd
heeft, of braakballen en ontlasting.
Onze voorzitter, de heer Jan
Hermans, opent om 20.00 uur
deze lezing. Meestal zijn het
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mannen die Jan
moet aankondigen, maar
uitzonderingen
bevestigen de
regel. Annemarie
is een expert en
autoriteit op het
gebied van diersporen. Annemarie is lid van de Stichting
RAVON (Reptielen, Amfibieën en
Vissen Onderzoek Nederland). Al
25 jaar doet zij intensief en
gedegen onderzoek naar
diersporen. De diaserie begint
met een sneeuwlandschap met in
het centrum een kuiltje en rechts
ernaast een muisje en de titel
Stille Getuigen. Direct al betrekt
Annemarie de aanwezigen bij
haar lezing. Ze vraagt goed naar
het sneeuwlandschap te kijken en
of er iemand iets bijzonders aan
opmerkt. Onder de aanwezigen
zit een oplettend iemand die ziet
dat in de sneeuw vleugelslagen
zichtbaar zijn. Annemarie wijst
ons zelfs op 2 paar vleugelslagen
in de sneeuw, aangezien het
muisje werd achtergelaten en
niet werd opgegeten, is de
predator een ransuil. En het
achtergelaten muisje (5 gram)
betreft een spitsmuis die niet
lekker ruikt en ook niet lekker is
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en dat met name voor de ransuil.
Deze muizen hebben kleine
oogjes, een slurfachtige snuit,
halve oortjes en verhoudingsgewijs grote keutels. Ze bezitten
een geurklier die azijnzurig is, ze
behoren tot de familie van
insecteneters net als mol en egel.
De volgende dia betreft het
kleinste Europese hert; de ree.
Een prachtige reebokkenkop met
een bastgewei, als het gewei
volgroeid is sterft de bast af maar
dat zorgt voor irritatie en jeuk.
Begin maart zoeken de bokken
een veegboompje op en vegen
hieraan hun gewei schoon. Vaak
sterft een dergelijke boompje. De
afgeveegde huid wordt door de
bok opgegeten, één keer heeft
Annemarie een deel van zon huid
teruggevonden. De bokken
bezitten ook een klier tussen het
gewei en klieren bij de achterpoten en bij het kniegewricht van
de achterpoten. De klieren aan de
poten zien er wrattig uit. Met die
klieren markeren ze hun territorium. De keutels van reeën zijn
eerst groen en worden daarna
zwart. De bijhoefjes bij reeën
zitten alleen aan de voorpoten en
zijn heel vaak niet als afdruk
zichtbaar, deze hoefjes vormen
één lijn met de prent. Bij wilde
zwijnen zijn de bijhoefjes vaak

wel zichtbaar en vormen samen
met de prent een trapezium. Een
fraaie dia van een zoelplek van
een wild zwijn met een duidelijke
afdruk van de haren, uiteraard
hoort daar een schurkboom bij.
Aan een dergelijke boom wordt
de opgedroogde modder
inclusief de erin vastzittende
mijten en teken afgeschuurd.
Volgens Annemarie heeft de das
een echte clancultuur. De das is
een alleseter, doet zijn behoefte
buitenhuis in de zogenaamde
dassenputjes.

De burcht wordt geregeld schoon
gemaakt, het nestmateriaal, heel
vaak gedroogd gras, wordt naar
buiten gerold, als het goed gelucht is wordt het weer naar
binnen gebracht. Aan de poten
zitten 5 tenen die niet ingetrokken kunnen worden. Eind februari
begin maart worden dassen
geboren. Op een dia wordt een
speelboom getoond. Een dia laat
een leeg gevreten ei zien, langs
de rand gaatjes van de hoektanden van een steenmarter. Ze
laat ons een dia zien van sterrenschot. Als een bunzing, geldt ook

voor de blauwe reiger, een
vrouwelijke kikker eet kan het
gebeuren dat de eierstokken en
eileiders met daarin eventueel
eitjes door invloed van vocht gaat
opzwellen. De bunzing wordt
daardoor onpasselijk en gaat
braken. Het braaksel bestaat uit
witkleurige en geleiachtige
klonten waarin heel vaak kikkereitjes zijn te herkennen. Een dia
laat de plek zien waar een vos
een vers gevangen zanglijster
heeft verstopt en dat drollen van
vossen zeer veelvormig kunnen
zijn. Annemarie kan zeer boeiend
vertellen, je ziet dan ook gewoon
voor je dat zij een vossendrol
oppakt en die eventjes uitpluist
om te zien wat Reinaert zoal
gevangen heeft. Annemarie deelt
ons wel mede dat mensen- en
hondendrollen erg vies zijn. Zij
betrekt de aanwezigen heel erg
bij haar fantastische dialezing.
Een andere dia laat de plek zien
waar een kat met de voorpoten
haar uitwerpsel heeft dichtgekrabt, doch ze leggen ook wel
hun drol op verhogingen. Een dia
met twee bewerkte sparkegels;
één ziet er wat gehavend uit, dat
is het werk van de kruisbek, de
ander is over de hele lengte
afgeknaagd, dat is het werk van
de eekhoorn. De eekhoorn rolt in
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een hoog tempo een kegel door
zijn voorpoten waaraan 4 tenen
zitten en knaagt de schubben van
de kegel af , behalve aan de top
want daar zitten geen zaden.
Fantastisch gezicht als je dit te
zien krijgt. Een bosmuis moet
gedacht hebben zonder goede
kruiwagen kom je nergens, voor
Annemarie en voor ons heeft dat
een leuke dia opgebracht. Als in
de nabijheid van een klein holletje
een stortbergje van zand ligt kun
je er bijna zeker van zijn dat daar
de bosmuis huist.
Muizenkeuteltjes is te vergelijken
als hagelslag, ik zou het echter
niet op de boterham strooien. De
schitterende dwergmuis maakt
veelvuldig gebruik van zijn staart,
het bolvormige nest heeft
normaal een doorsnee van 5 cm,
bij jongen is de doorsnee een
keer zo groot. Een dia laat de
opvallende lange nagels van een
egel zien. De lengte maakt het
mogelijk dat de egel zijn stekelige
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huid toch kan krabben, want een
egel heeft veel last van ongenode
gasten zoals teken. Een andere
dia laat een vol kroos zittende
sloot zien waartussen een
slingerend spoor loopt. De mol
heeft dit spoor geproduceerd, dat
had ik achter dit spoor niet
verwacht. Uiteraard wordt een
pauze ingelast, koffie, thee en
fris, maar men kan zich ook
opgeven voor de vogel- en
mossencursus en men kan
aankruisen of er interesse bestaat
voor een zoogdierencursus. Jan
Hermans polst Annemarie
hierover, ze staat er niet
onwelwillend tegenover. Door het
enthousiasme is de lezing
uitgelopen en gelet op het late
tijdstip worden de diersporen van
o.a. vogels en reptielen niet meer
behandeld. Een bijzonder
dierspoor is bijvoorbeeld een
afgestroopt slangenhemd. Rond
22.30 uur sluit Annemarie haar
fantastische dialezing af.

u

ZOOGDIERENCURSUS VAN START
BIJ DE KRINGLOOP
door J. Hermans
Voor het eerst in het bestaan van
Landschapsvereniging De Kringloop organiseert het Bestuur dit
jaar een Zoogdierencursus.
Reeds tijdens de jaarvergadering
bleek dat er ruime belangstelling
was voor een dergelijke cursus.
Tot het enthousiasme voor zoogdieren heeft ongetwijfeld ook de
lezing van Annemarie van
Diepenbeek bijgedragen. Op een
inspirerende, boeiende wijze
bracht zij in februari jl. haar lezing
over diersporen (zie in dit nummer het verslag van Leo Koster).

lessen met de volgende themas:
vleermuizen, kleine knaagdieren,
zoogdiersporen en het analyseren van uilenballen.

Doel van de cursus

Cursusdata

Deze startcursus over zoogdieren
is bedoeld om de geïnteresseerde deelnemers te leren hoe
ze in het veld zoogdieren kunnen
waarnemen. Ook zullen de deelnemers leren hoe ze actief met
zoogdieren aan de slag kunnen
gaan. De cursus bestaat uit een
algemeen deel over de ecologie
van zoogdieren en, zoals U dat
gewend bent van de Kringloopcursussen, uit enkele praktijk-

Gidsen
Zoogdieren is een apart
specialisme. Zo zijn er mensen
die alles weten over vleermuizen
of vossen. Wij zijn blij dat een
aantal specialisten ons hun
medewerking hebben toegezegd.
Hun namen zijn vermeld bij het
overzicht van de cursusdata.

De zoogdierencursus start op:
n

maandagavond 12 juni om
20.00 uur met een inleiding
over de ecologie en levenswijze van zoogdieren door Jan
Kluskens (medewerker I.K.L.,
Roermond)
De bijeenkomst vindt plaats in
de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne.
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Deze avond wordt verzorgd
door Henk Heijligers, die eerst
een korte inleiding over het
thema verzorgt. Hierna wordt
naar de Linnerweerd gereden
om de resultaten te bekijken
van de van tevoren uitgezette
life-traps. Ook deze excursie
zal pas tussen 23.00 uur en
24.00 uur eindigen!

Gewone dwergvleermuis

n

Tijdens deze avond wordt U het
cursusmateriaal uitgereikt en
verkrijgt U verdere noodzakelijke informatie, die nodig is
om deze cursus met plezier en
resultaat te volgen.
vrijdagavond 23 juni om 20.00
uur in Basisschool Triangel te
Linne.
Thema Vleermuizen; John
Hannen zal in school eerst een
inleiding op dit thema verzorgen, waarna rond 21.30 uur
te voet vertrokken wordt naar
de Linnerweerd om vleermuizen te spotten. Denk aan
een zaklamp. Deze avondexcursie eindigt rond 24.00
uur!!
vrijdagavond 25 augustus om
20.00 uur in Basisschool
Triangel
te Linne.
Thema
Muizen
(kleine
knaagDwergmuis
dieren).

n
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zaterdagochtend 2 september
ochtendexcursie onder leiding
van Annemarie van Diepenbeek naar het Meinweggebied.
De excursie start om 9.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij
manege Venhof te Herkenbosch. Annemarie behoeft na
haar lezing geen nadere
introductie. Zij zal ons in het
veld vertrouwd proberen te
maken met de vaak onopvallende getuigen van zoogdierensporen. De excursie
eindigt rond 13.00 uur.

n

vrijdagavond 22 september
een zogenaamde pluisavond.
Aanvang 20.00 uur in Basisschool Triangel te Linne.
Neeltje Huizenga van het
Atlasproject Zoogdieren in
Limburg verzorgt deze avond.
Uilenballen worden op deze
bijeenkomst uit elkaar ge-

haald, op zoek naar bot- en
schedelrestjes van insecteneters en knaagdieren.
Zorg voor een pincet, loep en
sorteerbakje.
Deze avond duurt tot 22.15
uur. Tevens is dit de avond
waarop de zoogdierencursus
wordt afgesloten.
Pluisresultaat

Deelname en opgave
De kosten voor deze cursus
bedragen Euro 12,- . Deze cursus
is alleen bedoeld voor leden. Dit
bedrag dient vooraf te worden
overgemaakt op ons rekeningnummer 12.93.03.763 onder
vermelding Zoogdierencursus
2006.
U kunt zich voor de zoogdierencursus zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven bij de heer J.
Hannen (tel. 0475-334807), de
heer L. Hulsbosch (tel. 0475463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl

Aan de cursus kunnen maximaal
25 personen deelnemen.
Deelname geschiedt in volgorde
van binnenkomst. Aanmelden kan
tot zondag 4 juni. Denk ook aan
het overmaken van de cursuskosten.
Wij wensen U een leerzame,
maar ook gezellige cursus toe.

u
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WEER EEN VARIA-AVOND?
De varia-avond van 2005 is een
groot succes geweest. Het ligt in
de bedoeling om eind 2007 weer
een varia-avond te houden. Het is
misschien nog wat ver weg, maar
met het voorjaar en de vakantie
voor de deur kan dit berichtje u
aanzetten tot inspiratie. Heeft u
een speciale hobby, doet u
ergens onderzoek naar, maakt u

mooie fotos of films, of doet u
interessante observaties, dan
kunt u zich nu al voorbereiden op
de varia-avond 2007. Wij houden
u op de hoogte.
Het bestuur

u

BONT GEZELSCHAP VAN KLEINE KNAGERS:
“MUIZEN”
door Ans Homburg
Ze zijn klein, vlug en kunnen met
hun geknaag grote schade
aanrichten.
De meeste mensen weten niet
veel meer te vertellen over
muizen. Misschien is dat de oorzaak van de muizenangst die
menigeen heeft. Onbekend
maakt immers onbemind. Maar
het is niet eenvoudig om muizen
wat beter te leren kennen. Ze zijn
er in vele soorten en die verschillen soms evenveel van elkaar
als een koe van een hond. De
zeventien muizensoorten die in
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ons land voorkomen, vormen een
bont gezelschap. Ze worden
onderverdeeld in vier families:
Ware muizen, Woelmuizen, Spitsmuizen en Slaapmuizen.
Ware muizen
De bekendste muis, de huismuis,
behoort tot de familie van de
ware muizen. Net als zijn familieleden heeft hij een kortharige
vacht, opstaande oren, lange
snorharen en een lange, vrijwel
kale staart. Daarnaast heeft de

huismuis specifieke kenmerken,
waarmee hij zich onderscheidt
van zijn naaste verwanten. De
egaal grijsachtige vachtkleur en
het vrij forse formaat: 15 tot 20
centimeter inclusief de staart die
even lang is als het lichaam.
Typerend voor de huismuis is ook
dat hij overal ter wereld in de
buurt van mensen leeft. Logisch,
want hij eet graag mensenvoedsel, onder meer granen en
lekkers uit de keuken. Niets is
veilig voor de behendige springer,
klimmer en zwemmer. Omdat op
één hectare graanakker maar
liefst 750 huismuizen kunnen
voorkomen, is de soort soms een
plaag voor de boeren. Maar ook
in huizen kan de huismuis veel
schade aanrichten. Hij knaagt er
aan voedsel, hout en andere
materialen en laat overal keutels
achter. Een exemplaar produceert
er maar liefst vijftig per dag.

graaft. Maar als het winter wordt
trekt het diertje naar een huis of
een verlaten schuur of caravan.
Wie het dier daar aantreft ziet
direct dat het geen huismuis is.
Het meest opvallend verschil is
dat de vacht bruiner van kleur is
met uitzondering van de witte
buik. Verder is de bosmuis één
centimeter groter dan de huismuis. De soort is een echte
alleseter die weinig schade
aanricht.
De grote bosmuis is een betrekkelijke nieuwkomer in ons land,
maar hij breidt zijn leefgebied in
Zuid-Limburg steeds verder uit.

De bosmuis voelt zich meer thuis
in de vrije natuur. Hij woont s
zomers in bossen en op erven,
waar hij een ondergronds hol
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Het lichaam van volwassen
exemplaren is 8 tot 12 centimeter
lang en de staartlengte varieert
van 9 tot 13 centimeter. De
leefwijze van deze muis komt in
grote lijnen overeen met die van
de bosmuis, maar hij graaft niet
zelf zijn hol. Hij geeft de voorkeur
aan een het verlaten onderkomen
van konijn, een mol of zelfs een
das.
De dwergmuis is het kleinste
knaagdier in Europa. Zijn lijfje is
slechts 5 tot 7 centimeter lang,
evenals zijn staart. Je kunt deze
muis aantreffen in kleinschalige
agrarische landschappen, waar hij
leeft in overhoekjes, struikgewas
en korenvelden. Daar vlecht hij op
veilige hoogte een bolvormig
nestje tussen takken of
korenhalmen. De soort voedt zich
met zaden, granen en insecten en
verblijft s winters soms in een
stapel strobalen of in een schuur
met hooi.
Woelmuizen
Woelmuizen hebben hun naam te
danken aan het feit dat ze de
grond omwoelen en er holen in
graven. Hun lichaamsbouw is
hieraan aangepast: enigszins
plomp een korte staart en kleine
oortjes die niet uitsteken.
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De bekendste van deze muizenfamilie is de veldmuis. Het diertje
heeft een lichaamslengte van 9
tot 13 centimeter en de staart is 3
tot 5 centimeter lang.
Typerend is verder de egale kleur
van de vacht, die varieert van
bijna zwart tot heel licht beige
met een lichte onderkant. De
veldmuis is vooral bekend van de
grote muizenplagen die vroeger
ongeveer eens per drie jaar
voorkwamen. Deze regelmaat
was het gevolg van een natuurlijk
proces. In een plaagjaar kwamen
zoveel roofvogels en andere
natuurlijke vijanden op de
overvloed aan veldmuizen af, dat
de populatie instortte. Daarna
duurde het enkele jaren eer het
aantal muizen weer het oude
niveau had bereikt. Dat niveau
kon in niet al te natte graslanden
en velden oplopen tot 750 dieren
per hectare en in wegbermen
zelfs tot 1500 dieren per hectare.

Muizenplagen van dergelijke
omvang komen gelukkig nog
maar zelden voor, maar nog
steeds geld dat een veldmuis
nooit alleen is. Hij leeft namelijk
in kolonies. Zon muizendorp
bestaat uit afzonderlijke holletjes
die onderling zijn verbonden met
duidelijk
zichtbare paadjes in het gras of
gangetjes onder de sneeuw. Het
is slim van de koloniebewoners
dat ze vaak allemaal tegelijk op
zoek gaan naar voedsel,
voornamelijk gras en zaden. Dat
maakt het voor de vijand lastig
om zich te concentreren op één
prooi.
De rosse woelmuis is er in sterk
uiteenlopende afmetingen. De
lengte van het lichaam varieert
van 8 tot 14 centimeter en die
van de staart van 3 tot 7
centimeter. Het dier dankt zijn
naam aan de rosse gloed, die
vooral over de vacht van
volwassen exemplaren licht. De

leefgebieden van de rosse
woelmuis zijn bossen,
houtwallen, hagen en parken.
Daar is het hele jaar voldoende
voedsel voor hem te vinden;
knoppen, noten, bessen,
paddenstoelen, dode bladeren en
een enkele keer een insect of
worm. Omdat deze muis niet
schuw is, laat hij zich regelmatig
zien bij woningen.
De ondergrondse woelmuis is
een centimeter kleiner dan zijn
rosse familielid. In ons land is hij
betrekkelijk zeldzaam. Tot voor
kort kwam de soort uitsluitend
bezuiden de grote rivieren voor,
maar de laatste jaren is hij ook
waargenomen in de Achterhoek.
Daar is deze muis helemaal op
zijn plaats, want hij gedijt het
beste in een kleinschalig landschap dat bestaat uit bosjes,
boomsingels grasland en akkers.
Hij vindt er alles wat een overwegend vegetarische muis nodig
heeft, inclusief bieten en wortels.
De aardmuis is 10 tot 14 centimeter lang, de staart is 3 tot 5
centimeter. Het diertje heeft een
langharige vacht, waardoor de
oren nauwelijks zichtbaar zijn. De
haarkleur varieert van zwart tot
lichtbruin en op de buik is de
vacht licht van kleur. De
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leefgebieden van deze muis zijn
even ruig als zijn uiterlijk:
vochtige heidevelden, grienden
begroeide braaklanden,
moerassen en jonge bosaanplant.
In laats genoemde biotoop kan hij
schade aanrichten door aan jonge
boompjes te knagen.
De noordse woelmuis is een vrij
donkere, forse muis. Het lichaam
meet 10 tot16 centimeter en de
staart 4 tot 7 centimeter. Het dier
is het troetelkind van Nederlandse
natuurbeschermers,
Omdat het wereldwijd uitsluitend
voorkomt in ons land, hier en daar
in kletsnatte veenweidegebieden
en moerassen. In deze
leefgebieden graaft de muis
gangen in de doorweekte grond
met kleine molshoopjes. Hij eet
het liefst jong riet, biezen en
grassen.
Spitsmuizen
Spitsmuizen onderscheiden zich
van alle andere muizen doordat
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het vleeseters zijn. Ze voeden
zich met diertjes als insecten,
slakken en wormen. Vandaar dat
ze uitgerust zijn met een enorme
bek vol met scherpe tanden en
niet tot de knaagdieren behoren
maar tot de insecten eters.
Spitsmuizen zijn geen geboren
jagers. Ze moeten de techniek
leren. Daarom nemen
spitsmuizenmoeders hun jongen
mee het terrein in. Moeders
lopen dan voorop met
erachteraan de kleintjes die de
staart van hun voorganger
vasthouden.
In de directe omgeving van de
mens komt de huisspitsmuis het
meest voor. Het diertje meet van
neus tot staart 6 tot 9 centimeter
en de staart is 3 tot 4 centimeter
lang. Het verblijft s winters soms
in huizen, maar je treft het vaker
aan in tuinen en dan vooral op
plaatsen waar veel prooidieren te
vinden zijn: bijvoorbeeld in
composthopen en in ondergrondse gangen van andere
dieren. Het buikje van een huisspitsmuis is niet snel gevuld, hij
eet per etmaal ongeveer zijn
eigen lichaamsgewicht aan
voedsel. Als hij niet jaagt, verblijft
hij in een bekleed hol. Dat bouwt
hij tussen stapels stenen of hout,

maar ook in scheurtjes, kelders
en composthopen.
Bosspitsmuizen zijn ongeveer
even groot als de huisspitsmuizen. Het lichaam is 5 tot 9
centimeter en de staart 3 tot 6
centimeter. Het zijn zeer beweeglijke dieren die per etmaal tot 150
procent van hun lichaamsgewicht
aan voedsel verslinden. Ze

ondernemen hun voedseltochten
vanuit het gekraakte hol van
bijvoorbeeld een mol en opereren
het liefst in terreinen die ruig zijn
begroeid met lage planten. In ons
land komen twee soorten bosspitsmuizen voor: de gewone
bosspitsmuis en zijn variant de
tweekleurige bosspitsmuis.
Ze lijken sprekend op elkaar, maar
de tekening op de vacht is iets
anders. De overgang van donkere
rug naar lichtere buik verloopt
iets anders.
De dwergspitsmuis is niet alleen
onze kleinste muis, maar ook het

kleinste zoogdier in West Europa.
Een volwassen exemplaar heeft
een lichaamslengte van 4 tot 6
centimeter, een staartlengte van
3 tot 5 centimeter en weegt 3 tot
4 gram. De soort komt voor in
dezelfde terreinsoorten als de
bosspitsmuis en woont daar s
winters in gangen van andere
diersoorten. Maar zodra het begint te zomeren bouwt deze muis
op enige hoogte in de vegetatie
een bolvormig kraam-nest. Het
diertje wordt niet ouder dan zestien maanden en eet per etmaal
tweemaal zijn gewicht aan
voedsel.
De waterspitsmuis is de reus
onder de spitsmuizen. Zijn
lichaam is 7 tot 11 centimeter
lang en zijn staart 5 tot 8 centimeter. Als deze muis in de buurt
van schoon water woont gaat hij
geregeld kopje onder om te jagen
op waterdiertjes. Hierbij kan hij
twintig seconden onder water
blijven. Hij bouwt zijn hol in de
oever van een sloot of beek. Een
van de ruimtes wordt met droge
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halmen ingericht als slaap- en
kraamkamer.
De veldspitsmuis heeft een 6 tot
9 centimeter lang lijf en de staart
is 3 tot 4 centimeter lang. In de
winter verblijft hij soms in huizen,
maar doorgaans tref je hem aan
in enigszins ruige cultuurlandschappen. Daar opereert hij
vanuit een ondergronds nest, dat
wordt gebouwd in ruigtes, begroeide bermen of boomsingels.

muis is voornamelijk s nachts
actief. Hij rent dan over de grond
of over de takken van bomen en
struiken. Zijn voedsel bestaat uit
noten en zaden, maar soms staan
ook insecten of andere kleine
dieren op het menu. De
hazelmuis houdt van oktober tot
april een winterslaap. Hij verblijft
dan in een bolvormig nest, dat
bijvoorkeur in braamstruiken
wordt gebouwd.

Slaapmuizen
De kleinste muizenfamilie is die
van de slaapmuizen. Dat zijn
muizen die een winterslaap
houden. De twee soorten die in
ons land voorkomen, leven uitsluitend in het uiterste zuiden van
Limburg. Ze vallen op doordat
hun staart is voorzien van een
vacht.

De eikelmuis is veel groter dan
de hazelmuis. Zijn lichaam is 10
tot 17 centimeter lang en zijn
staart 9 tot 15 centimeter. Deze
zeer forse muis is duidelijk te
herkennen aan het zwart rond zijn
kraalogen.

De kleinste inheemse slaapmuis
is de hazelmuis. Zijn lichaam is 7
tot 9 centimeter lang en zijn
staart 5 tot 8 centimeter. Deze

Je kunt hem aantreffen in de
buurt van stenen en rotsen, waar
hij een onderkomen heeft in
tuinen, boomgaarden,
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mergelgroeven of schuren. Dat
kan een zelfgebouwd nest zijn,
maar ook een verlaten
eekhoornverblijf. Daarin rolt hij
zich in oktober op voor de
winterslaap en ontwaakt pas
weer in april. In de overige
maande zijn eikelmuizen s nachts
actief en verzamelen dan allerlei
soorten voedsel: eikels, noten,
zaden, boomknoppen, kleine
dieren en vogeleieren.

worden gevangen. Daarna kunt u
de dieren weer loslaten op een
plaats waar ze niemand tot last
zijn.
(bron: landleven)

Muizenbezoek
Wie buitenaf woont, ontkomt er
niet aan; muizenbezoek of zelfs
inwoning. Huismuizen kunnen
het hele jaar door in huizen
verblijven. In de winter zijn huizen
ook in trek bij bosmuizen,
veldspitsmuizen en
huisspitsmuizen. Gastvrijheid is
een mooi eigenschap, maar
muizen in huis is vaak geen
pretje. Een kat is de beste
remedie tegen de ongenode
gasten. Zelfs de spitsmuizen die
de kat niet lekker vindt, worden
gedood. Heeft u geen kat? Dan
zijn er verschillende middelen te
koop, zoals de bekende
klemmetjes en giftig lokaas. Maar
u kunt als natuurliefhebber
natuurlijk ook valletjes met lokaas
zetten, waarin muizen levend

u
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BIJENBEZOEKERSCENTRUM MARIA HOOP
Dinsdagavond
8 augustus,
19.00 uur, wordt
een extra activiteit
georganiseerd.
Deze activiteit is
alleen toegankelijk
voor leden, zonder verdere
kosten. We willen wel graag dat u
zich van te voren aanmeldt, zodat
we van tevoren kunnen besluiten
of er voldoende deelname is. U
kunt zich voor 6 augustus telefonisch opgeven bij John
Hannen: 0475-334807 of schriftelijk bij: Jan Hermans, Hertestraat
21, 6067ER Linne. We krijgen dan
een demonstratie van het imkerechtpaar Pierre en Nellie van Heel
van Bijenbezoekerscentrum Op
de Kaap, Echt-Mariahoop,
Groeneweg 14, 6105 AH Mariahoop, tel.: 0(031) 475 - 54 20 84.
In het bijenbezoekerscentrum
kunnen bezoekers (achter glas)
meekijken hoe de imker werkt en
hoe een bijenvolk leeft. De imker
verteld over bijen, honing, en
plantensoorten die men in de tuin
kan zetten voor de bijen en
vlinders. Verder worden er typische honingproducten verkocht
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en kan ook een lekker stukje vlaai
en een drankje genuttigd worden
Wetenswaardigheden

In de periode augustus worden er
diverse demonstraties honingslingeren gegeven en is er documentatiemateriaal aanwezig.
Bijzonder is de kunstmatige inseminatie van koninginnen die de
imker, Pierre van Heel, voor u
demonstreert. Uiteraard kunt u
honing van eigen bodem, honingkoek, honingwijn en kaarsen,
gemaakt van bijenwas, ter plekke
kopen.
Het bestuur

u

DE FEETER VAN AUGUSTUS 1949,
3E JAARGANG NUMMER 6
door René Theunissen
Koninklijke Harmonie
Lentekrans
Dinsdag 16 augustus 1949 is voor
de harmonie Lentekrans en voor
héél Linne een zeer bijzondere
datum geweest. Op die dag
kwam namelijk s morgens op het
gemeentehuis de blijde tijding dat
het H.M. Koningin Juliana behaagd had aan de harmonie het
zeldzame praedicaat koninklijk
toe te kennen.
Binnen korte tijd was het heugelijk nieuws door het hele dorp
verspreid. Kamerschoten weerklonken. Circulaires werden huisaan-huis bezorgd. En Jacques

Schlicher ging ten overvloede
met een auto-met-luidspreker
rond, om de blijde tijding overal
nog eens te benadrukken. Rappe
handen zorgden voor passsende
versieringen. Bestuurs- en
werkende leden werden direct
gewaarschuwd en een telegram
ging naar directeur Henri Arends,
die op dat moment voor studiedoeleinden op de Salzburger
Festspiele te Salzburg in Oostenrijk verbleef. Wij zullen in een
volgend nummer zien met welk
resultaat.
Tegen de avond trokken de
nieuwe koninklijke harmonie,
schutterij, zangvereniging,
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visclub, ruiterclub en voorts
ongeveeer alle verdere inwoners
naar het gemeentehuis.
Burgemeester Jacobs deed hier
daartoe gemachtigd door de
secretaris van H.M. de Koningin
officieel mededeling van de
verleende zeer eervolle onderscheiding. En in een toespraak
wees hij er op wat deze te
betekenen had. De onderscheiding koninklijk voor een
vereniging komt op hetzelfde
neer als een hoge ridderorde aan
een zeer verdienstelijk Staatsburger. Op deze onderscheiding
mag, aldus de burgemeester niet
alleen de harmonie maar heel
Linne trots zijn. Intussen bracht
deze onderscheiding ook zijn
verplichtingen mee. Lentekrans
en Linne dienen zich in de toekomst deze uitverkiezing bewust
te zijn. Steeds en overal zal men
moeten zien en horen dat de
harmonie haar praedicaat
waardig is. Onder leiding van de
heer Arends behoefde men zich
echter wat het muzikale gedeelte
betreft weinig zorgen te maken.
De burgemeester herinnerde
voorts nog aan de roemrijke
geschiedenis der harmonie en
besloot met een Leve de
Koningin, Leve de Koninklijke
Harmonie Lentekrans. Onder
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leiding van Graad Piepers speelde
de harmonie dan het Wilhelmus.
Pastoor V. Lemmens sprak
vervolgens een woord van gelukwens, waarin hij herinnerde aan
de waarde van muziek en zang
voor het gemeenschapsleven. De
heer Geraeds, president van
Lentekrans sprak daarna een
uitvoerig dankwoord, allereerst
aan de Koningin, en vervolgens
tot allen, die aan het verkrijgen
van deze onder-scheiding hadden
meegewerkt. Op het gemeentehuis werd daarna erewijn geschonken, waarna de harmonie,
vergezeld van de andere verenigingen, een muzikale wandeling
door het dorp maakte. De unieke
dag werd feestelijk besloten met
dansmuziek in de harmoniezaal.
De avond daarop was er eveneens in de zaal een feestelijke
bijeenkomst van bestuurs- en
werkende leden en hun echtgenoten en verloofden. De officiële
huldiging had in september
plaats.
Zangvereniging St. Caecilia
bekroond
De hoge onderscheiding van de
harmonie  die uiteraard om haar
zeldzaamheid ook in de Feeter
meer dan gewone vermelding

verdient  mag een andere
belangrijke gebeurtenis niet in de
vergetelheid doen geraken. Op 31
juli - toen de vorige Feeter net in
zee was- behaalde de zangvereniging St. Caecilia op het
muziekconcours te Moezel-Weert
in de 3e afdeling de eerste prijs
en de ereprijs, terwijl directeur
Smits met de directeursprijs
beloond werd. In het technisch
verslag in de Maas- en Roerbode
lezen we over haar optreden:
Behoorlijk materiaal en een dirigent die acht geeft op fijne schakeringen en het geheel boeiend
voordraagt. Beide nummers n.l.
Schaefers Sontagslied en Salve
Regina kregen een goede
vertolking. Naar aanleiding van
deze meervoudige bekroning zijn
de zangvereniging en haar directeur de volgende dag voor het
raadhuis royaal gehuldigd.
Voorzitter Geraeds feliciteerde
namens de harmonie en sprak de

hoop uit dat beide verenigingen
naast elkaar in nauwe samenwerking zouden werken tot
verheffing van het culturele peil.
Verder voerden nog het woord P.
Verheesen namens de schutterij,
M. Valkenborg namens de visclub
en de voorzitter der eveneens
onder leiding van de heer Smits
staande Philharmonie te Maasniel. Allen boden met hun
wensen bloemen aan. Tot slot
sprak de beschermheer van de
zangvereniging Mr. G.W.O.
Janssens, die de volharding en
het doorzettingsvermogen van
directeur en leden roemde.
Voorzitter Frits Schrijnewerkers
dankte allen voor de gebrachte
hulde, waarna St. Caecilia en de
Philharmonie van Maasniel, alsmede de harmonie Lentekrans
een muzikale rondwandeling
door het dorp maakten.
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IN HET WILDE WEG
door Ans Homburg
Stinkende gouwe kan toveren
Erger je je al jaren aan die lelijke
wrat op je duim, pluk dan een
stengel van de stinkende gouwe.

Uit de stengelwond komt
okergele vloeistof. Smeer die op
de wrat, herhaal dat enkele malen
en je zult zien het duurt niet lang
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meer of de wrat verdwijnt. Echt!
Het helpt. De wilde plant wordt
ook nu nog als geneeskruid
gebruikt. Het verhelpt storingen
van de gal, maag en darmen. Ook
als verfplant is het kruid geschikt.
Wol wordt er prachtig geel van.
De plant bloeit vanaf eind april tot
diep in oktober met mooie gele
bloemen. Na de bestuiving
groeien er langwerpige vruchten
uit. Er zit glimmend zwart zaad in
met een wit aanhangsel. Dit
zogenaamde mierenbroodje valt
zo bij mieren in de smaak dat ze
het naar hun nest slepen. Nadat
ze het broodje op hebben gooien
ze het zaad naar buiten. Daar
kiemt Chelidonium majus dan
weer, vooral aan de voet van
struikgewas en heggen.
Stinkende gouwe houdt van
gedeeltelijke schaduw en van
plekken waar de grond rijk is aan
verteerde plantenresten.

Tweedehands gif
Mocht u het nog niet weten: 25
juli is de dag van Sint Jakobus. En
daaraan dankt het jakobskruiskruid, (Senecio jacobaea) zijn
naam, al zetten veel exemplaren
al een paar weken eerder hun
bloemen buiten. Vooral in de
duinen komt deze plant uitbundig
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voor. Van de duinkonijnen hebben
ze niets te vrezen, voor
zoogdieren zijn de bladeren van
deze plant giftig. Zo niet voor de
rupsen van de Jakobsvlinder,
(Tyria jacobaeae). Aan deze
kenmerkend getekende zwartoranje zebra-rupsen zijn de
planten soms nog het makkelijkst
te herkennen: tientallen rupsen
per inmiddels grotendeels
kaalgevreten plant is geen
uitzondering. Op hun beurt
hoeven de rupsen zelf weer niets
te vrezen van hongerige vogels.
Hun kleuren zeggen in Esperanto
van de natuur dat zij giftig zijn.
Dat gif hebben zij onttrokken aan
hun gastplant: een mooi staaltje
hergebruik.

(bron buiten)
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