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OP ZOEK NAAR NACHTVLINDERS…..

door Leo Koster

Zaterdagavond 23 september
2006 wordt in samenwerking met
de Werkgroep Vrienden van de
Beegderheide, de Heemkunde-
vereniging Beegden, de
gemeente Heel en de Land-
schapsvereniging De Kringloop
een nachtvlinderexcursie
georganiseerd op de Beegder-
heide. In Limburg vindt ook nog
te Valkenburg een nachtvlinder-
excursie plaats, maar het is de
bedoeling dat in heel Nederland
deze avond specifiek gekeken
wordt naar nachtvlinders. Rond
19.30 uur staan meer dan 30
personen te wachten op de
parkeerplaats langs de
Beegderweg. In eerste instantie
krijg je de indruk dat deze
mensen door een ingrijpende
gebeurtenis halsoverkop hun huis
hebben moeten verlaten en
slechts een (klap)stoeltje hebben
weten te bemachtigen. Maar bij
een zit- en wachtexcursie geeft
een dergelijk stoeltje enig
comfort. Onze voorzitter de heer
Hermans vindt deze avond zeer
geschikt, het is windstil, een

hoge, aangename temperatuur
en geen kans op regen. Hij vindt
wel dat het tijdstip wat te laat in
het jaar ligt, waarschijnlijk is er
volgend jaar een internationale
nachtvlinderexcursie in juli. De
gidsen voor deze avond zijn de
heren John Hannen en de al
eerder genoemde Jan Hermans.
Elke deelnemer krijgt een
foldertje met verklarende tekst
over o.a. spanners, uilen,
beervlinders en pijlstaarten. Jan
toont ook nog even de recent
verschenen veldgids “Nacht-
vlinders” met determinatietabel.
Honderden meters wandelen we
even door het rulle zand van de
Fransche Berg waarin de zand-
zegge het fijne zand bij elkaar
probeert te houden. Op het
Frankenven is alles rustig. De
schemering neemt al heel
langzaam bezit van de Beegder-
heide. Ter hoogte van het
Fengersven is tussen twee
stangen en aan een touw een wit
laken bevestigd. Voor het laken
staat een statief (driepoot)
waarop een lamp is vastgemaakt,
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onder het statief is een wit laken
van kleiner formaat neergelegd.
Voor het laken een witkleurige
tafel waarop een donkere
bouwemmer, folders over rupsen
en nachtvlinders, Rinse
appelstroop, een flesje donker
bier en heel veel plastic potjes
zijn uitgestald. Op diverse bomen
wordt een smeersel aangebracht
van appelstroop met een scheut
donker bier. Sommige
nachtvlinders komen niet af op
licht maar op geur. Fraaie foto’s
van de koninginnepage gemaakt
door Lei, gaan van hand tot hand.
Na enige tijd wordt de stilte
verstoord door een aggregaat die
er voor zal zorgen dat de lamp
gaat branden. In een halve boog
om het doek heen worden de
meegebrachte stoeltjes
neergezet, de vlinders worden
dan niet gestoord in hun aanvlieg-
route. De eerste nachtvlinder
betreft de smaragdgroene
zomervlinder, opgesloten in een
potje kan iedereen zien hoe deze
vlinder er uit ziet. Een kleine
vleermuis is ook op jacht naar
vliegende buit, overvliegende
wilde eenden maken een typisch
geluid. Wappervliegjes worden
doorgegeven, ze leven op
rottende planten. Diverse hoor-
naars kruipen druk doende over

het witte laken. De grijze herfstuil
leeft van sappen uit bomen. Het
eikenuiltje, de zwarte
witvleugeluil, de smaragdgroene
wintervlinder in het bruin komen
allemaal in potjes terecht en
kunnen zo fraai bekeken worden.
Ook het doorntje, een sprinkhaan
die geen geluid maakt maar de
zwemkunst goed meester is,
bezoekt het scherm. Diverse
lieveheersbeestjes kruipen over
het scherm waaronder de
vraatzuchtige Zuid-Aziatische
soort, in de achterkant van de
dekschilden zit een soort deukje/
knipje. Ook diverse spanners
bezoeken het scherm, deze
overigens tere vlinders hebben
hun naam te danken aan de
kenmerkende manier van
voortbewegen van de rupsen.
Het lichaam vormt een soort lus
doordat het lichaam wordt
gekromd en daarna weer
gestrekt. Grijze gipsspannner,
rode dennenspanner,
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schijnsparspanner, en grijze
stipspanner worden op naam
gebracht waarbij  geregeld de
nieuw verschenen schitterende
veldgids “Nachtvlinders ”
geraadpleegd wordt. Op de tafel
staan na enige tijd veel potjes
met daarin fladderende vlinders,
kevertjes en insecten. John
bevindt zich aan de achterzijde
van het scherm, hij geeft de zich
daar ophoudende vlinders c.q.
insecten door aan Jan. Diverse
keren wordt een rondje langs de
ingesmeerde bomen gemaakt,
helaas zijn hier geen nacht-
vlinders op af gekomen. Wel
kruipen er heel veel donker-
kleurige kevertjes rond en op één
boom heel veel donkerkleurige
mieren.
Rechts aan de buitenzijde van het
witte laken bevindt zich een
opvallend gevormd stukje doek
dat erg veel lijkt op een

witkleurige spanner. Diverse
personen wijzen dan ook op deze
“spanner”. Verschillende gaas-
vliegen belanden in een potje
voor nader onderzoek. Een week
geleden hebben de heren hier al
een proefscherm geplaatst, toen
kwam een huismoedertje even
langs. Deze avond laat geen
enkele huismoeder zich zien. Als
Jan deze mededeling doet krijgt
hij meteen de wind van voren, op
de stoelen voor het scherm zitten
weet-ik-veel-hoeveel huis-
moeders. Aan de vele micro’s en
kleine vliegjes wordt deze avond
geen aandacht besteed. De
aandacht die Harry Senden aan de
dag, sorry nacht, legt, wordt
wreed verstoord door het
inzakken van zijn houten
klapstoeltje, hij kan er zijn kachel
mee aan maken. Diverse mensen
verlaten tevreden het schouw-
spel. Rond 22.30 uur is de tempe-
ratuur gedaald tot 16º C. Een
schietmot, bladroller, grote
worteluil, geelbruine herfstuil en
geelgroene sikkelwesp worden
genoteerd. Over een bospad
wordt een licht zichtbaar, een
klaphekje doet zijn naam alle eer
aan en dan verschijnt per fiets
een bezwete John van den Berg.
Hij bekijkt vol interesse de

Zwarte witvleugeluil
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“vangst” van de avond en wordt
door Jan bijgepraat. Bijna de hele
avond hebben 4-5 hoornaars ons
gezelschap gehouden. Plotseling
rollebollen twee hoornaars van
het scherm en belanden op het
laken onder de driepoot. De
kleinste van de twee is de pineut,
is waarschijnlijk gestoken, het
leven ebt langzaam weg uit het
lichaam van onze grootste sociale
wesp. Dan krijgen we toch nog
de gewone huismoeder te zien.
Rond 23.00 uur kondigt Jan het
einde van deze bijzondere
excursie aan. De temperatuur is
inmiddels gedaald tot 14º C. De
meeste gevangen vlinders c.q.
kevers herkrijgen hun vrijheid.

Anderen zullen nog worden
onderworpen aan een weten-
schappelijk onderzoek. Het
perfecte weer en een uit-
stekende organisatie heeft ervoor
gezorgd dat deze nachtvlinder-
excursie een succes is
geworden.

LEZING OVER DE BOKKENRIJDERS
OP VRIJDAG 24 NOVEMBER

door Jan Hermans

Op vrijdagavond 24 november is
de heer     Th.Wieers bij Land-
schapsvereniging De Kringloop
als gastspreker uitgenodigd met
als thema De Bokkenrijders.
De lezing begint om 20.00 uur in
de centrale ruimte van Basis-
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne.
Wij nodigen U van harte uit voor

deze lezing met een dergelijk
interessant thema. Om U alvast
een voorproefje te geven dient
onderstaande informatie.

Waren het vrijheidsstrijders of
armoelijders, voorlopers van de
Franse Revolutie of gewone
criminelen? Kwam het ver-
schijnsel alleen voor in Limburg?
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Het Bokkenrijdersfenomeen rolde
in verscheidene golven over het
Limburgse land. De eerste golf
was van 1734 tot 1745 en betrof
de streek van Echt en Hoens-
broek (Nederlands Limburg) De
tweede golf voltrok zich van 1751
tot 1776 met Kerkrade als cen-
trum en het Belgische Limburgse
Wellen. De laatste bokken-
rijdersopstoot speelde in de
omgeving van Maaseik en Bree
(Belgisch Limburg) van 1782 tot
1794.
Alleen al in Nederlands Limburg
werden 150 diefstallen gepleegd,
waarvan 40 in kerken. Kwam in
de eerste periode amper een
goddeloze eed aan bod, in de de
volgende twee perioden werd dit
een hoofdbezigheid.
Aangehouden bokkenrijders
werden op de pijnbank gelegd in
de hoop dat ze bekentenissen
aflegden. Zo werd bij Henri Puth
in 1750 door vier of vijf personen
ingebroken. Enkele daders
werden herkend en op de pijn-
bank gelegd, waarbij de namen
van 45 deelnemers werden
genoemd. Ook de inbraak in de
kerk van Beegden werd door vier
personen gepleegd. Op de pijn-
bank worden weer reeksen van
namen genoemd. Het tortuur-
stoeltje is een voorbeeld van hoe

er gefolterd werd. Het kwam voor
dat zogenaamde deelnemers, die
er met zekerheid NIET bij waren,
tientallen andere namen noemen.
De vraag is thans wat moeten we
geloven van resultaten die op de
pijnbank zijn verkregen?

Diverse bokkenrijders konden
vluchten en keerden dikwijls na
jaren terug zonder dan gevangen
te worden genomen. Degenen
die op de vlucht bleven, werden
vaak soldaat en vestigden zich
latere in de verdere omgeving.
Voor Belgisch Limburg valt de
nauwe band op met de overzijde
van de Maas.

Bokkenrijders die werden berecht
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kregen in de regel de doodstraf in
de vorm van de brandstapel,
ophanging, onthoofding of
wurging. Men kende in de
bokkenrijderperioden namelijk
nog geen gevangenissen.
Vrijspraak voor bokkenrijders was
een grote uitzondering.
Gelukkigen kwamen er vanaf met
een verbanning, vaak vooraf
gegaan door het plaatsen van een
brandmerk.
In Nederlands Limburg valt de

rage stil toen de pijnbank niet
meer werd toegepast. In Belgisch
Limburg werd door de komst van
de Franse revolutionairen een
eind gemaakt aan de bokken-
rijdersbenden.

Het belooft een interessante
avond te worden over een merk-
waardig Limburgs fenomeen.
Zorg dat U erbij bent ...

HET PADDENSTOELENMEETNET,
IETS VOOR U ...?

door Jan Hermans

Reeds verschillende jaren worden
er op een systematische wijze
gegevens verzameld over diverse
groepen organismen.
Paddenstoelen zijn een van deze
groep. Het jaarlijks volgen van
bepaalde organismen wordt
monitoren genoemd.
Het monitoringprogramma van
paddenstoelen wordt voorlopig
beperkt tot bossen en met
bomen beplante wegbermen op
zand- en leemgronden. In de
praktijk komt dat neer op de
duinstreek, de hoge zandgronden

in het noordoosten, oosten,
midden en zuiden van Nederland,
de meest zandige delen van de
IJsselmeerpolders en de plateaus
in Zuid-Limburg.
Paddenstoelenmonitoring vindt
plaats in een groot aantal
permanente proefvlakken, die zo
worden geselecteerd dat ze ver-
spreid liggen over de zand-
gronden. In deze proefvlakken
worden de vruchtlichamen geteld
van een 110 soorten gemakkelijk
herkenbare paddenstoelen. De
zogenaamde telsoorten zijn te
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verdelen in twee groepen.

Groep 1
Hiertoe behoren de aandachts-
soorten, in totaal 51 padden-
stoelen. Het zijn paddenstoelen
die geplaatst zijn op de Rode Lijst
van Nederlandse paddenstoelen.
Deze soorten zijn matig alge-
meen tot zeer zeldzaam en laten
meestal een achteruitgang zien.
Tot deze groep behoren ook
paddenstoelen die achteruit
gaan, maar wel nog tamelijk
verbreid zijn.
Een voorbeeld hiervan is de
Oorlepelzwam. Het is een kleine,
zijdelings gesteelde stekelzwam.
De hoed is 10 tot 20 mm breed,
dun, geelbruin tot grijsbruin. De
onderzijde van de hoed is bedekt
met dicht opeen geplaatste
stekels. De Oorlepelzwam groeit
altijd op dennenkegels, vaak op
begraven kegels, waardoor dan
de verbinding tussen paddenstoel
en kegel niet direct zichtbaar is.
Sinds de jaren vijftig gaat deze
soort sterk achteruit door
verzuring van de bosbodem.
Een ander voorbeeld van een
aandachtssoort is de Kostganger-
boleet, een kleine boleet
(buisjeszwam) die alleenstaand of
in groepjes op aardappelbovisten
groeit. De hoed is halfbolvormig,

bleek olijfgeel, later meer oker-
bruin, vaak onregelmatig ge-
barsten. De Kostgangerboleet
komt vaak zeer lokaal voor en
parasiteert op de Gele aardappel-
bovist. Geparasiteerde bovisten
vormen geen rijpe sporen. Sinds
de jaren zestig gaat de Kost-
gangerboleet achteruit, maar de
oorzaken voor deze afname zijn
onbekend.
Andere aandachtssoorten zijn de
Hanenkam, bedreigd door de
enorme achteruitgang als gevolg
van zure, stikstofrijke neerslag, de
Slijmige spijkerzwam, de Kam-
metjesstekelzwam, de Zwart-
voetkrulzoom en het Schaapje,
een grote soort uit de groep van
de melkzwammen.

Groep 2
Deze groep telt de indicator-
soorten, dat wil zeggen padden-
stoelen die niet op de Rode Lijst
staan, maar wijd verbreid zijn en
indicatief zijn voor bepaalde
milieuomstandigheden. Tot deze
groep behoren een aantal soorten
met een hoge belevingswaarde,
waarvan we hier de bekendste
noemen:
Vliegenzwam: de meest bekende
plaatjeszwam. Vroeger vooral bij
berken te vinden, maar nu bij
allerlei bomen, mogelijk als
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vervanger van verdwenen
mycorrhizasoorten.
Parelamaniet: zeer algemeen op
zandgronden, herkenbaar aan de
okerbruine, vleeskleurige hoed.
Bij kneuzing of vraat kleurt het
vruchtvlees roze tot rood.
Mycorrhiza paddenstoel van eik
en beuk op voedselarme
bodems.
Eekhoorntjesbrood: grote boleet
met knotsvormige steel. Buisjes
eerst wit, daarna olijfgroen.
Mycorrhizapaddenstoel van loof-
en naaldbomen, meestal bij eik of
beuk.
Groene anijstrechterzwam: vrij
kleine plaatjeszwam, grijsgroen
tot blauwachtig groen, later meer
bruingrijs. Smaak en geur sterk
naar anijs. Vaak op enigszins
gestoorde plaatsen bijvoorbeeld
langs paden. Meestal wijst deze
soort op verrijking en bodem-
storing in voedselarme bossen.
Valse hanenkam: Kleine tot
middelgrote paddenstoel met
een okergele hoed en oranjegele
tot
oranjerode plaatjes. Geur aange-
naam zoet. Vooral op naalden-
strooisel, maar ook op rot hout en
bladeren van loofbomen.
Amethistzwam: Kleine plaatjes-
zwam in vochtige toestand diep
roodpaars, later bleekpaars tot

bruinviolet. Lamellen roodpaars.
Mycorrhizapaddenstoel van
loofbomen vooral beuk en eik. In
grote aantallen in beukenbossen.
Paarse schijnridderzwam:
Middelgrote plaatjeszwam, vaak
in groepen of heksenkringen
groeiend. In vochtige toestand
met violette of violetbruine hoed
of roodbruin met violette tint.
Sapotroof op humus en strooisel
op voedselrijke, stikstofrijke
bodems. Toenemend als gevolg
van vermesting.
Porseleinzwam: Plaatjeszwam
die jong grijswit is, later witter
wordt, doorschijnend, bedekt
met een slijmige laag.
Zwakteparasiet op stammen en
takken van staande, oude
beuken, maar ook op liggende
stammen en takken. Sinds 1975
gaat deze soort licht achteruit.
Gewone krulzoom: Vrij forse
plaatjeszwam met een hoed die
eerst een licht gewelfde rand
heeft, maar later een breed
ingerolde rand vertoont.
Lamellenlaag gemakkelijk van het
hoedvlees te verwijderen.
Mycorrhizapaddenstoel van jonge
tot oude loof- en naaldbomen.
Ook op oude stronken, maar de
soort is geen houtverteerder.
Grote stinkzwam: Typische
buikzwam dat groeit uit een half



10

LEZING OVER DE FLORA VAN DE EIFEL
OP 15 DECEMBER

De Duitse Eifel is bij vele Kring-
lopers geen onbekend gebied
meer. Reeds enige malen
brachten we in de afgelopen
jaren een bezoek aan deze schit-
terende streek met zijn rijke
natuurgebieden en aparte flora.
Het leek het bestuur een goed
idee om aan de boeiende land-
schappen van de Eifel een avond
te wijden. Op vrijdag 15
december is het zover. De heer
J. Hermans zal op deze avond

in de bodem verzonken (duivels)
ei. Door de kenmerkende
fallusvorm en de al van verre te
ruiken aasgeur, een gemakkelijk
te herkennen paddenstoel.
Indicatorsoort van grof strooisel.

Natuurliefhebbers met een
speciale interesse voor padden-
stoelen zijn nog steeds welkom
om iets bij te dragen aan het
meetnet paddenstoelen. Wellicht
zijn er deelnemers aan de
paddenstoelencursus die er iets
voor voelen. Zoals uit boven-
genoemde opsomming blijkt,
hoeft U geen grote kenner of
specialist te zijn. Ook qua tijd valt

het erg mee, per seizoen een
telbeurt!
Voor geïnteresseerden is er een
speciale paddenstoelengids
samengesteld, waarin alle
telsoorten zijn opgenomen met
een prachtige afbeelding en
heldere beschrijving. Verder is er
een Handleiding Paddenstoelen-
monitoring beschikbaar, die bij de
veldcoördinator van dit project
kosteloos verkrijgbaar is. De
veldcoördinator is Mirjam
Veerkamp, Pelikaanweg 54, 3985
RZ Werkhoven; tel. 0343-551905.

Paddenstoelenmonitoring…..
iets voor U….??

voor onze vereniging een dia-
lezing verzorgen met speciale
aandacht voor de bijzondere flora
van dit gebied. Aan de hand van
een aantal karakteristieke land-
schapstypen wordt het unieke
karakter van de Eifel aan U
voorgesteld.
De avond begint om     20.00 uur in
de centrale ruimte van Basis-
school Triangel, Linnerhof 36
te Linne.
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Het gebied van de Eifel dat
speciaal wordt belicht is de streek
die behoort tot de zogenaamde
Sötenicher Kalkmulde. Deze
streek is de noordelijkste en
grootste van de midden devo-
nische kalkafzettingen, die ligt in
de Kreis Euskirchen, waarvan het
zuidwestelijk deel behoort tot de
gemeenten Kall en Nettersheim
en in het noordoostelijk deel tot
het gebied van de stadjes
Mechernich, Bad Münstereifel en
Euskirchen.

Tot de opmerkelijkste en meest
karakteristieke biotopen van dit
gebied behoren de kalkgras-
landen en schrale droge gras-
landen. Een groot aantal
bijzondere plantensoorten groeit
in deze graslanden, zoals Ruige
anjer, Veldsalie, Duifkruid,
Paardenhoefklaver, Knolspirea,
diverse zeggen, maar vooral een
aantal soorten orchideeën. De
orchideeënrijkdom van de kalk-
graslanden is al lang bekend.
Alhoewel ook in de Eifel sommige
soorten nog steeds bedreigd
worden door intensieve
landbouw, bebossing of uit-
graven, zijn in een aantal natuur-
reservaten van diverse soorten
goede populaties aanwezig.
Karakteristiek voor de kalkgras-

landen zijn Poppenorchis,
Aangebrande orchis, Soldaatje,
Bijenorchis en meer in de over-
gangen naar struweel,
verschijnen soorten als Purper-
orchis en Vliegenorchis.
De zomen en struweelvegetaties
vormen vaak contactgemeen-
schappen met de kalkgraslanden.

Opmerkelijk in de soorten-
samenstelling is het grote aantal
warmteminnende soorten onder
de struiken en kruiden. Zo
groeien op dergelijke locaties
onder andere Zuurbes, Europees
krentenboompje, Wilde coto-
neaster, Bloedooievaarsbek,
Wilde weit, Zaagblad, Witte
engbloem en orchideeën zoals
Rode wespenorchis, Rood
bosvogeltje en Wit bosvogeltje.
Het spreekt voor zich dat de
kalkgraslanden en de zoom-
vegetaties door hun thermisch
gunstige ligging met een speciaal
microklimaat en de rijkdom aan
waard- en nectarplanten zeer rijk
zijn aan insecten, met name
dagvlinders en sprinkhanen.
Tijdens de lezing zal ook hieraan
aandacht worden besteed.

Een aparte categorie bijzonder-
heden is te vinden in de natte
hooilanden en beschermde
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moerasgebieden. In mei/juni kan
men op sommige plaatsen
kleurige weilanden zich gehuld in
het geel van boterbloemen,
gemengd met oud roze van de
Adderwortels of donker lila van
de Zwarte rapunzels. Daartussen
komt het roomwit van de Knol-
spirea mooi uit, alsmede het
blauw van de Veldsalie. Deze
vochtige graslanden zijn zeer rijk
aan bijzondere zeggensoorten,
die hoewel voor de meeste
bezoekers weinig opvallend, wel
vaak zeer indicatief zijn voor een
bepaald vegetatie of biotoop.

Een bijzonder bedreigd type flora
betreft de akkerflora. De Eifel
kent op enkele plaatsen
beschermde stroken in het akker-
land, waar op basis van een
onkostenvergoeding, de land-
bouwer geen gebruik maakt van
herbiciden. Op dergelijke
plaatsen ziet het in het juiste
seizoen rood van de klaprozen.
De oplettende waarnemer zal nog
meer bijzondere soorten kunnen
ontdekken. Zo vindt men er Wilde
ridderspoor, Groot spiegelklokje,
Naaldenkervel, diverse
ereprijssoorten en wanneer men
veel geluk heeft  Zomeradonis,
gelijkend op het
ooit in cultuur zijnde Kooltjevuur.

In het zuiden nabij Dahlem liggen
heidegebieden waar op enkele
plekken mooie hellingvenen
beschermd zijn met in juli
schitterend bloeiende Beenbreek.
Ook de bossen op kalk zijn in de
Eifel zeer de moeite waard.
Vooral de beukenbossen op kalk
vertonen in het voorjaar een rijke
flora.

Tijdens deze avond zult U kunnen
genieten van mooie land-
schappen en een rijkdom aan
planten. Kortom een avond om
alvast te reserveren…

Het Bestuur
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ONGEWERVELDEN IN ZUID-LIMBURGSE
MERGELGROEVEN

door John Hannen

Deelnemers: Willem Vergoossen , John Hageman, Jan Vandewal, Paul
Beuk-gespecialiseerd in vliegen en muggen en werkzaam voor EIS, Hay
Wijnhoven gespecialiseerd in hooiwagens en pissebedden en werkzaam
voor EIS, Peter Wijnhoven zie specialismen Hay, Ton Breuls en John
Hannen.
Zaterdag 14-10-2006.

We starten in de Scharnderberg
in Cadier en Keer. Dit is een grote
groeve met  de ingang in het
midden en twee kleine aan
weerszijden. Op een bordje langs
de openbare weg staat
aangegeven dat deze groeve in
de oorlog nog dienst heeft
gedaan als schuilplaats. We lopen
eerst een tiental meters de
groeve in om links een ruimte te
vinden dat ingericht is met
bankjes en een tafel waarop
meerdere houtschimmels welig
tieren. We kunnen hier het voor-
lopig overbodige spul achterlaten.
Het blijkt hier volgens aangeven
van de thermometer 8 graden
Celsius te zijn.
Paul loopt al met een exhauster
stevig langs de wanden te
zuigen. Dit is een soort flesje

waar twee doorzichtige slangen
aanzitten waarvan er een in zijn
mond verdwijnt terwijl met de
tweede slang beestjes van de
muren kunnen worden gezogen
die dan onbeschadigd in het potje
vallen. Hij weet drie soorten
vliegen te onderscheiden die hier
niet goed op naam te brengen
zijn. Hij kan alleen aangeven dat
deze tot de Heleomyzidae
oftewel Afvalvliegen behoort
waarvan in Europa zo’n 12
genera’s voorkomen. Willem
vindt boven ons een

Donkere torenslak
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Baardvleermuis die rustig
doorslaapt. In een nisje in de
wand worden drie sluipwespen
(Amblyteles quadripunctorius)
gevonden.
Tegen het plafond slaapt een
mooie nachtvlinder; de Grote
boomspanner (Triphosa dubitata),
die hier ook wel grottenspanner
wordt genoemd. Is niet alleen in
Nederland zeldzaam maar wordt
ook hier niet vaak waargenomen.
Hoe anders dit kan gaan, blijkt in
de loop van de dag. Na een
Roesje (Scoliopteryx libatrix) een
nachtvlinder die we altijd
tegenkomen in de grotten wordt
inderdaad weer een Grote
boomspanner gevonden nu tegen
een gemetselde muur. Er wordt
een foto gemaakt met een
Roesje welke al wordt verteerd
door een schimmel. Deze
schimmelvormen komen we
steeds weer tegen; meestal op
een vliegje met de schitterendste
schimmellichamen variërend van
aaneen geklitte bolletjes die aan
piepschuim doen denken tot
doorzichtige slierten waar de
dauw in blijft hangen en aan
vangdraden van een spin doen
denken. Meer richting uitgang
zitten twee Blinde bijen (Eristalis
tenax) die niet zo worden
genoemd omdat ze slecht

kunnen zien. Deze naamgeving
duidt erop dat ze lijken op een bij
maar er geen zijn net zoals een
dovenetel zo wordt genoemd
omdat hij op een brandnetel lijkt
maar geen netel is. We lopen dan
dwars door de groeve, waar het
op plaatsen behoorlijk nauw en
laag wordt,  naar de andere
uitgang bij de trap. Op deze trap
vind ik de Behaarde slak (Trichia
hispida), de Vale Spoelhoren
(Clausilia bidentata), Donkere
torenslak(Ena obscura) en de
Gewone wegslak (Arion ater). In
deze hoek waar het behoorlijk
tocht hangen behoorlijk veel
spinnen. Echter een trilspin, een
hooiwagenspin en een
wielwebspin kunnen alleen in
groepen worden aangeduid. Er
worden  wel een aantal cocons
van de Grottenspin (Meta
menardi) gevonden. Op de trap
maar ook onderin zitten de
Dagpauwogen met gesloten
vleugel de winter af te wachten.
De Kelderpissebedden zitten hier
schijnbaar graag maar zijn hun
leven niet zeker: We vinden een
Kelderpissebed die wordt
uitgezogen door een vrouwelijke
spin. Terug bij onze spullen wordt
snel wat brood genuttigd en
worden “de vangsten”besproken.
Hieruit blijkt dat Hay niet heeft



15

stilgezeten: Wat betreft de
pissebedden heeft hij de
volgende soorten waargenomen;
Kelderpissebed (Oniscus asellus),
Mospissebed (Philoscia
muscorum) en tenslotte nog de
rode vorm van de Ruwe pissebed
(Porcellio scaber). Vervolgens
heeft hij de volgende hooiwagens
gevonden; Leiobunum rotundum,
Nemastoma bimculatum,
Nemastoma lugubre, Oligolophis
tridens, Opilio canestrinii, Opilio
saxattilis en Rilaena triangularis.
Nog net binnen vind ik een
volwassen exemplaar van de
Wijngaardslak (Helix pomatia) en
mag hem er nog net bij tellen.

Nemastoma lugubre

Op weg naar de “nieuwe grot van
St.Joseph” we nog enkele
hooiwagen. Interessant zijn de
vondsten van Nemastoma
lugubre met twee witte stipjes
aan de zijkant van het achterlijf
welke verder helemaal zwart is.

Hieruit haal je met een beetje
fantasie een hoofd met witte
ogen uit, vandaar de naam
lugubre. Passend in deze situatie
is de vondst van Nemastoma
bimaculatum: De Nemastoma
bimaculatum heeft een wat
platter lichaam dan Nemastoma
lugubre en wordt hoofdzakelijk in
Zuid Limburg gevonden.
Tegen de cementgevel van een
oude schuur vindt Hay een man-
netje Paroligolophus agrestis, een
lichtbruine hooiwagen die niet
veel tekening heeft, deze soort
was jaren terug een zeldzaam-
heid hier.
Ook in de “nieuwe grot van
St.Joseph” zetten we voorin onze
spullen. Wat in deze grot opvalt
is een wandje gemaakt op zo’n
20 meter uit de ingang van
vliegengaas en een deur die
dichtvalt en boven een doorvlieg-
opening voor de vleermuizen
heeft. Dit heeft te maken met een
onderzoek uitgevoerd door de
Van Schaikstichting. Ook in deze
groeve worden weer zgn.
“grottenvliegen” gevonden en
opgezogen door Paul. Ik vind hier
nog een Kelderpissebed die aan
het vervellen is; bovenaan zie je
het melkwitte velletje nog zitten,
zoals je dat bij slangen ook wel
eens ziet. Onderaan is hij weer
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Nemastoma bimaculatum

glimmend, “hij trekt inderdaad
eerst zijn broek uit”, licht Hay toe.
Er worden een paar superkleine
kortschildkevers van een paar
millimeter lang opgezogen die
door andere deskundigen van EIS
worden bekeken. Ook worden er
weer enkele sluipwespen
(Amblyteles quadripunctorius )

gevonden. Buiten zoekend in de
taluds van een holle weg wordt
een witte, kleine pissebed
gevonden. Dit is een
Haplophtalmus en waarschijnlijk
Haplophtalmus mengii. Hier
wordt ook een Miljoenpoot
(Glomerus marginata) gevonden
die zich net zo oprolt als een
“rolpissebed” maar geen
pissebed is.

Als laatste nemen we de Roother-
groeve waarvan John Hageman
het beheer heeft. Deze groeve
heeft in tegenstelling tot de
eerdere bezochte groeves;
gangenstelsels op twee niveaus
met een totale lengte van  2.787
meter. John weet verder nog te
vertellen dat een tijd terug de
gangen onder water hebben
gestaan toen het afvoersysteem
van de weg pal voor de groeve
nog niet naar behoren werkte.
Het was volgens hem een aparte
ervaring om met bootjes door de
gangen te varen. Het waterniveau
van  destijds is op plaatsen goed
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te zien door de veel donkerder
laag van mergel. Hier worden ook
weer Kelder- en Ruwe pisse-
bedden gescoord. Tegen het
plafond hangen ook meerdere
Roesjes te “roesten”. Een nieuwe
soort op nachtvlindergebied
vormt een groepje van drie
Zespennige waaiermotjes (Alucita
hexadactyla) die eigenlijk tot de
Microlepidoptera’s behoren. Er
heerste grote opgewondenheid
bij de ervarener onderzoekers als
Willem en John toen ik er nog
een vond en nog een en…; we
kwamen uiteindelijk op een aantal
van twaalf exemplaren welke
volgens hen een absoluut record
vormde. Typisch vond ik dat ze
zich allen bevonden op een
hoogte tussen 80 en 110
centimeter van de vloer. Tussen
deze vlinders zat ook nog een
Grote boomspanner. Paul is zelfs
stofluizen aan het zuigen in de
hoop dat er bij hen op kantoor
mensen zijn die deze nog kunnen

determineren. Er worden weer
vier sluipwespen gevonden.
Helemaal nieuw is de vondst van
een superkleine sluipwesp die
volgens Paul wel eens tot de
familie Apoidea kunnen behoren
waarin sluipwespen zitten die
cocons van vliegen parasiteren,
maar voor de zekerheid laat hij dit
nakijken. Hijzelf zal de
Mestvliegen ( Spheroceridae)
nakijken. Deze vliegen komen
vaak in grotten voor en er kunnen
zelfs vleugelloze soorten
tussenzitten. Lijkt me lastig te
herkennen; een vleugelloze vlieg.
In een nis zit bij een slordig web
de Holenspin (Nesticus
cellulanus), althans hij wordt
hiervoor uitgemaakt. Hay heeft
deze spin meegenomen om dit te
onderzoeken. Er moeten door
Hay, Peter, Paul en hun collega’s
nog meer worden onderzocht.
Onder een aantal maretakken
wordt afscheid van elkaar
genomen en komt er een einde
aan deze voor mij zeer leerzame
dag in een heel aparte wereld.
Over een half jaar doen we het
nog eens over!
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WANDELING GROENEWOUD SWALMEN

Door John Hannen

Traditiegetrouw organiseert
Landschapsvereniging “de
Kringloop” weer een
winterwandeling op Tweede
kerstdag, 26 december 2006 .
Dit maal maken we kennis met
het Groenewoud te Swalmen, in
een winters decor. We starten
om 14.00 uur vanaf Cafe de Bos
halverwege de Bosstraat aan de
linkerzijde. De wandeling staat
onder leiding van Jan Hermans
en John Hannen.We zullen
tussen 16.00 uur en 16.00 uur
hier terug zijn.

Ten oosten
van het
dorp
Swalmen
liggen in
en rondom
het Swalm-
dal het
mooie
natuurgebied: het Groenewoud.
Landgoed Groenewoud ligt
voorbij het dorp Swalmen ten
noorden van de Swalm. Het
behelst voornamelijk bos; zowel
loof- als naaldbos. Een

uitzondering vormt “de Hout” dit
gebiedje, waar we zullen komen,
bestaat uit een zogenaamd
schraalgrasland.

De Swalm
De rivier heeft een lengte van 45
kilometer, waarvan twaalf op
Nederlands grondgebied. Het
stroomgebied meet 277 km²,
waarvan 26 km² in Nederland.
Het verval bedraagt 72 meter,
waarvan twaalf meter in
Nederland. In het stroomdal van
de Swalm bestaat het bodemtype
uit moerige bovengrond op zand.
De gemiddeld hoogste water-
stand en laagste waterstand
fluctueren van boven maaiveld
 tot 50-80 cm beneden maai-
veld. De Swalm meandert ter
plaatse van met name het
Groenewoud en de Hout
zeer sterk. Het beekbodem-
substraat is er zeer afwisselend:
zand- en grind-banken wisselen
elkaar af, evenals ondiepe
snelstromende trajecten en traag
stromende diepe binnenbochten.
Bij het zwembad ligt nog stuw die
grote invloed heeft op het
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waterpeil en de stroomsnelheid.
Naast deze stuw ligt een
vispassage en een toevoersloot
naar de roeivijver van het
zwembadcomplex. Bij het
zwembad komen rabatten voor
die een verdrogende werking
hebben, deze verraden tevens dat
het hier altijd een nat gebied is
geweest.

Flora
De vegetatietypen in het eigen-
lijke dal van de Swalm bestaan
voornamelijk uit Elzenbroekbos
en Vogelkers-Essenbos, met
daarin als dominante boomsoort
de Zwarte els. In de kruidlaag
komen soorten voor zoals Groot
springzaad, Zwarte bes, Moeras-
zegge, Dotterbloem, Gele lis,
Pinksterbloem en Bittere veld-
kers. Op enkele relatief hogere
plaatsen groeien verder Bos-
anemoon, Veelbloemige salo-
monszegel, Dalkruid en Gele
dovenetel. De Vlottende water-
ranonkel komt maximaal tot groei
en bloei in de Swalm waar de
stroomsnelheid hoog en de
waterdiepte beperkt is. Tegen de
steilrand aan komt de overgang
van Elzenbroekbos naar Elzen-
berkenbos voor. Hier kan men
veelvuldig soorten als het
Pijpestrootje, Pluimzegge en af

en toe de Elzenzegge en Konings-
varen waarnemen. In de hogere
drogere bossen komt plaatselijk
massaal de Adelaarsvaren voor.
De poel in het centrum van het
Groenewoud is dichtgegroeid
met Waterveenmos; bij de
rabatten in het park komen
wilgenstruwelen voor. De natte
graslanden in de laagte van de
Hout bestaan onder meer uit:
Mannagras, Echte koekoes-
bloem, Scherpe boterbloem en
Liesgras. De hoog gelegen
schrale graslanden op de Hout
zijn botanisch zeer interessant
met soorten als Theunisbloem,
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Zwarte toorts, Brem, Hazepootje,
Zandblauwtje en Grasklokje.

Fauna
In het Groenewoud komen vogels
voor zoals de Appelvink, IJsvogel,
Grote Gele Kwikstaart en Kleine
Bonte Specht. Met name de
IJsvogel en de Grote Gele Kwik-
staart zijn typische beekvogels.
De Appelvink en de Kleine bonte
specht zijn vrij zeldzame
broedvogels die graag nestelen in
boomtoppen. Roofvogels zoals
Havik, Buizerd, Sperwer en
Wespendief kunnen regelmatig
worden waargenomen. Dit geldt
ook voor het Ree en het Wild
zwijn.
In het gebied komt ook de
Zandhagedis en de Hazelworm
voor. De Zandhagedis komt voor
op heide terreinen met hellingen
geëxposeerd naar het
zuiden,m.n. het gebied De Hout.
De Hazel-worm heeft een
voorkeur voor wat vochtige met
dichte vegetatie bedekte
gebieden. De amfibieën zijn goed
vertegenwoordigd in de
verschillende poelen :
Alpenwatersalamander, Kleine
watersalamander, Groene -,
Bruine kikker en verschillende
soorten padden.

HistorieHistorieHistorieHistorieHistorie
Bij een grindbank is de Swalm
doorwaadbaar. Op die plaats
werd de beek ooit doorkruist door
de Romeinse heirbaan naar
Xanten. In deze omgeving vonden
archeologen in 1938 de fundering
van een Romeinse villa. Recente
verkenningen wijzen uit dat dit
echter vermoedelijk geen villa is
geweest, maar een tempel of een
badhuis, zoals de Romeinen wel
vaker bij een beek of rivier
bouwden. Bijzonder in
Groenewoud is de landweer De
Wolfsgraaf. We komen bij een
reconstructie van enkele
honderden meters van een
verdedigingswal, die in de 15de
eeuw rond de heerlijkheid
Swalmen werd opgeworpen om
de bewoners te beschermen
tegen plunderende soldaten. De
wal was begroeid met een dichte
haag van doornig struikgewas.
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