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OCHTENDEXCURSIE NAAR “DE DOORT” OP
ZONDAG 20 MEI 2007

door John Hannen

Zondagochtend 20 mei staan
om 9.00 uur de gidsen John
Hannen en Jan Hermans klaar om
u rond te leiden in een uniek ge-
bied in Midden-Limburg. We
starten op de eerste parkeer-
plaats aan de rechterzijde die

we tegenkomen direct na de
eerste bomen van dit gebied die
we tegenkomen als we van Echt
naar Dieteren rijden. Dit natuur-
reservaat van 41 hectare is in
eigendom van Staatsbosbeheer
welke ervoor kiest om zoveel als
verantwoord dode staande en
liggende bomen te laten staan,
respectievelijk laten liggen. Juist
deze dode bomen zijn zeer
belangrijk in de hele kringloop van
deze natuur.
Planologisch hoort dit gebied
tussen Echt en Dieteren nog bij
Midden-Limburg maar als je op
de flora en de daarbij behorende
fauna let waan je je al in Zuid-
Limburg. Denk hierbij aan de
Daslook, de Eenbes, de Gele
dovenetel, de Bosanemoon en de
Salomonszegel om er maar een
paar te noemen. Bij goed weer
zullen hier de nodige solitaire
bijtjes, hommels en wespen op
afkomen met daartussendoor
vliegend met hun misleidende
kleuren de mooie zweefvliegjes.
Bij dit warme voorjaarsweer zijn
de lieflijke Oranjetipjes, die de

De eenbes
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Pinksterbloemen bezoeken,
helaas misschien al uitgevlogen.
Doch dan zullen er waarschijnlijk
wel Gehakkelde aurelia’s en
Blauwtjes rondfladderen. Als het
zonnetje mooi schijn t zullen we
zelfs enkele Boomkikkers op de
bramen kunnen bewonderen.
Ook de bomen zijn indrukwek-
kend in dit gebied denk aan de
typische Zoete kers, de zware
essen, de dikke eiken, vaak grote
en oude populieren en dikke
zwarte elzen. Veel van deze
bomen werden vroeger gebruikt
voor hakhout door ze om de paar
jaar af te zetten. In dit systeem
werden ook bomen gespaard die
door konden groeien en werden
gebruikt voor timmer- en zaag-
hout.
Deze flora en fauna is te danken
aan het feit dat de Doort is ge-
legen op een plaats waar vroeger
de Maas heeft gestroomd en

daar dikke lagen zand en grind
afzette, met daarboven op een
kleilaag van een paar meter dik.
Deze laag klei is in grote mate
bepalend voor deze specifieke
biotopen in De Doort. Als het wat
natter weer is dient men door
deze lemige bovenlaag er reke-
ning mee te houden dat men
goed schoeisel of laarzen moet
dragen, deze middag. In het
verleden werd dus niet alleen
maar hakhout uit dit gebied ge-
haald: maar door het feit dat men
destijds al door had dat hier
goede kleipakketten lagen werd
deze ook afgegraven hier om te
gebruiken voor de dakpannen en
bakstenenindustrie. Dit afgraven
wordt ook wel “tichelen” ge-
noemd en deze industrie kende
tussen 1920 en 1960 haar
hoogtepunt. Er lagen veel ovens
voor deze industrie hier in de
omgeving en er heeft zelfs nog
een heus treintje gereden tussen
de “tichelgaten”, in de Doort en
de industrie in Echt. Deze “tichel-
gaten”zijn nu nog terug te vinden
in dit gebied en zorgen juist weer
voor andere biotopen in dit
gebied. Juist langs de randen van
deze poelen komen andere
planten, insecten en vogels voor
terwijl het water zelf zorgt voor
watervogels midden in ditDe Boomkikker
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bosgebied. Bovendien zijn enkele
poelen uitermate geschikt als
voortplantingswater voor het
meest unieke dier dat hier voor-
komt: De Boomkikker! Dit is een
exotisch uitziende kikker die
mede omdat hij ook nog bij
naderend onheil rustig op een
bramenblad blijft zitten, hierbij
rekenend op zijn opvallend goede
schurkleuren. Er zijn al heel wat
foto’s van dit dier gemaakt. We
moeten zoals gezegd wel iets zon
hebben wil de Boomkikker op de
bramenbladen komen zonnen.
Ook treden er elk jaar wel weer
problemen op wat betreft een
juist beheer te voeren gericht op
de overlevenskansen van zoveel
mogelijk organismen er rekening
mee houden dat juist de
specifieke soorten voorrang
krijgen. Deze problemen vormen
hier de toename van de braam in
de bossen die oprukken vanuit de
randen en de unieke
“bosflora”dreigt te verdringen.
Ook de belangrijke
boomkikkerpoel die af en toe
dichtgroeit, verdroogt en vol
boomkikkeretende vissen en
andere organismen geraken
vormen een probleem waar wij
deze zondag op terug zullen
komen. Ook de bijzondere
vogelwereld met misschien de

net teruggekeerde Nachtegaal,
Wielewaal, Kleine karekiet maar
ook met de Fuut, Grauwe gans,
Knobbelzwaan en Nijlgans op het
water zullen aan bod komen.

De Fuut

Ook de cultuurhistorie van dit
gebied zal verder worden
toegelicht; de verhalen uit het
verleden op deze grens tussen
Gelre en Gulick zullen naar voren
komen evenals het verhaal over
de wraak van de Juffer van het
Slotje hier op de mensen van
Echt: “De juffer zonder kop”.
Denk aan een goede loep en
verrekijker, ook een vogel,
planten en insectengids kan erg
handig zijn om bij de hand te
hebben.
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MAART 2007…

door Leo Koster

Dit artikeltje is iets anders van
opzet dan wat u van mij gewend
bent. Het laat een overzicht zien
van werkzaamheden en waar-
nemingen in de maand maart
opgetekend door zowel
Antoinette van Oosten als Leo
Koster. Ook een vondst van een
dode buizerd en bever komen
even ter sprake.

Kamsalamander

Dit jaar hebben wij ons weer op-
gegeven om amfibieën veilig over
te zetten in de Doort. U kent de

procedure! Eind februari wordt
een scherm geplaatst langs de
Doorderweg en achter het
scherm worden emmers inge-
graven. De amfibieën die langs
het scherm naar hun voortplan-
tingsplas kruipen vallen in de
ingegraven emmers. Door deze
maatregel wordt voorkomen dat
de amfibieën plat gereden
worden door het voortrazende
verkeer. Twee keer per dag
worden de emmers geleegd en
de gegevens genoteerd. Op één
avond vinden we in de emmers,
buiten de padden en bruine
kikkers, 17 kamsalamanders en
een paar dagen later 1 boom-
kikker. De boomkikker is echt
gifgroen en nog net niet geheel
volwassen. Tot 01-04-07 werden
meer dan 4000 amfibieën veilig
overgezet.
Een ander project waaraan we
onze medewerking hebben ver-
leend betreft het handmatig
zagen van met name jonge
berken in het gebied De Hout,
gelegen in de onmiddellijke
omgeving van de Swalm. De
gezaagde berken worden op
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langgerekte hopen gelegd en dat
zijn ideale verblijfplaatsen voor
o.a. egel, wezel, bunzing, herme-
lijn maar ook voor de zonmin-
nende zandhagedis of levend-
barende hagedis.
Vóór 15 maart wilden we ook nog
naar de Groote Peel, want na
deze datum is het gehele gebied
niet meer toegankelijk i.v.m. de
voorjaarstrek. Op 13 maart eerst
even naar de Banen, ligt toch op
de route, niet waar. Blauwe
reigers vliegen af en aan met een
tak in hun snavel. Als we richting
vogelkijkhut wandelen genieten
we van de geluiden van staart-
mezen, groene-, zwarte- en grote
bonte specht, boomklever en
koperwieken. Via een bruggetje
over de Rietbeek komen we bij
de vogelkijkhut. Op de plas krak-,
wilde-, tafel- en slobeenden,
aalscholvers, Canadeseganzen en
drie nonnetjes (één man en twee
vrouwtjes). Boven broedende
blauwe reigers zitten drie Heilige
Ibissen. Een grote witte vogel
met zwarte kop en zwarte
kromme snavel en zwarte
staartveren. Als ze opvliegen valt
de zwarte rand langs de witte
vleugels erg op. Van nature hoort
hij in Afrika thuis, doch in Frank-
rijk leeft een wilde populatie.
Echter in de provincie Utrecht, in

het Botshol, zijn reeds broed-
gevallen vastgesteld. Het zou me
niets verwonderen dat ze hier ook
een broedpoging wagen. Een
havik zorgt voor paniek bij de
watervogels. Achter een wilgen-
struweel ontdekken we een
eenzame grote zilverreiger, de
laatste jaren is deze hagelwitte
reiger sterk toegenomen. Het
eerste Nederlandse broedgeval
van deze vogel is uit 1978. In
Nederland vormen de Oost-
vaarders-plassen het belangrijkste
bolwerk van deze rode lijstsoort.
In de Groote Peel zien we al vrij
snel de eerste klapekster,
uiteraard bovenin een klein
struikje. Een klein vogeltje vliegt
er wat zenuwachtig heen en weer
en is duidelijk niet van zijn gezel-
schap gecharmeerd. In een zeer
vochtig gedeelte tellen we niet
alleen 8 grote zilverreigers maar
ook krakeenden en grauwe
ganzen en een rietgors. Aan de
vele wroetplekken is te zien dat
het wilde zwijn de Grootte Peel
een interessant gebied vindt. Dan
horen we de eerste geluiden van
de heikikker, we vinden ook dril.
Een grote groep kramsvogels
vliegt op, een kleine vuurvlinder
dwarrelt door de lucht. We
wandelen naar de buitenkant van
de Groote Peel en hopen daar
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nog wat steltlopers te zien. Het
gejodel van de wulp krijgen we
inderdaad te horen. Dan genieten
we weer van een klapekster,
enkele vrouwen laten we mee-
genieten. Bij het voorbij vliegen
ziet Antoinette de vogel even
“bidden” en als deze in het topje
van een boom zit ziet Antoinette
de bek opengaan en rolt er een
braakballetje uit. Deze waar-
nemingen heb ik al eens gezien,
nu ben ik er geen getuige van.
We verlaten dit schitterende
gebied maar besluiten nog even
langs het bezoekerscentrum te
rijden, misschien wel grutto’s en
wulpen. Een prachtige waar-
neming betreft een badende
wulp, die met golfende bewe-
gingen het water over de rug laat
lopen.

Mandarijneend

Tegen de avond wordt bij mij door
Antoinette een kartonnen doos
bezorgd waarin een dode buizerd

ligt. Het is een grote vogel, ik
denk aan een vrouwtje. Bloed
komt uit haar snavel, de schit-
terende klauwen zijn gekromd.
De buizerd werd gevonden in de
buurt van de Duits-Nederlandse
grens waar in het verleden al
diverse roofvogels door middel
van gif om het leven zijn
gebracht. De Algemene
Inspectiedienst wordt van deze
vondst op de hoogte gebracht,
een ambtenaar van deze dienst
heeft zich over de buizerd
ontfermd, de vogel wordt voor
nader onderzoek overgebracht
naar Lelystad.
We hebben ons ook opgegeven
om langs de Swalm beversporen
te inventariseren. In enkele dagen
werd de Swalm afgelopen, soms
door ons samen, soms
individueel. Door ons is
vastgesteld dat op het
Nederlandse deel van de hele
Swalm de bever aanwezig is. Op
hemelsbreed een 400 meter van
grenspaal 418 heeft dit grootste
Europese knaagdier vrij recent
van jonge beuken
potloodstompjes gemaakt. Een
muis zit te eten van lokvoer dat in
een val is geplaatst, de muis
verlaat de val door de
gaasopening. We zien een
ijsvogel op dezelfde plek waar
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vorig jaar ook al een graafpoging
werd ondernomen, nu ligt er een
hoopje uitgegraven zand. Dan
horen en zien we de kleine bonte
specht, het mannetje. Bij de vis-
trap vliegen twee grote gele
kwikstaarten, hier ook vrij veel
oude knaagsporen. Twee
mandarijneenden houden het
voor gezien en kiezen het lucht-
ruim. In het vochtige terrein
vinden we een mooie zoelplek
van het wilde zwijn.
Bosanemonen staan in bloei en
dat geldt ook voor enkele nar-
cissen. We wandelen achter
Groenewoud langs, hier twee
grote gele kwikstaarten en ge-
nieten we van de zang van de
boomleeuwerik. We gaan het
cementen bruggetje niet over, we
volgen het zogenaamde “bever-
paadje”. De vondst van knaag-
sporen valt hier heel erg tegen,
het betreffen veelal oude
knaagsporen. Midden in
Swalmen nabij de afwaterings-
sloot parallel aan de Swalm zie ik
een met succes vissende ijs-
vogel. Waar de Eppebeek uit-
mondt in de Swalm verse
knaagsporen en een dode mus-
kusrat. Op 27-03-07 het gedeelte
vanaf de brug bij Wieler tot aan
de Oude Borgh afgelegd, dus
stroomopwaarts. In geknotte

wilgen verdwijnen ringmussen
met nestmateriaal. Dassen
hebben hier ook hun domein, we
maken ook gebruik van hun
paadjes. Aan een liggende bijna
dode wilg is om de 20 cm
geknaagd, prachtig gezicht die
serie inkepingen. We vinden
ontlasting en denken dat het van
de bever is, ter controle wordt
wat meegenomen. Grote gele
kwikstaarten scharrelen hier hun
kostje bij elkaar. We horen het
geluid van de ijsvogel, even later
zien we de blauwe diamant, het
lijkt erop dat hij/zij interesse heeft
in de kluit van een omgevallen
boom. Tegen de glooiing een
groot tapijt van bloeiende bos-
anemonen. Zowel een drie-
stammige als zesstammige wilg
zijn flink aangevreten door de
bever. Voor het traject langs de
Swalm van Wieler tot aan de
monding in de Maas zijn laarzen
onontbeerlijk. Behalve van oude
en verse knaagsporen van de
bever geniet ik ook van water-
snippen en witgatjes. Minder
geamuseerd ben ik van de
aanwezigheid van diverse kano’s
op dit prachtig meanderend stuk
van de Swalm. Ter hoogte van de
Donderberg ontdek ik vlak langs
de Swalm een aangeknaagde
grauwe abeel, rondom deze
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boom is een halfronde wissel
ontstaan. Hebben hier bevers
elkaar nagezeten?  Langs de nu
afgesloten oude Swalm-loop
geen sporen, maar langs de
Oude Maas waarin nu de Swalm
uitmondt zowel verse als oude
knaagsporen. In de Rijkelse
Bemden vinden we nog een dode
bever, totale lengte ongeveer 1
meter, de staart heeft een lengte
van ongeveer 20 cm en een
breedte van 10 cm. De vacht is
bijna verdwenen, je kijkt zo op de
kale huid. Zowel de voor- als
achtervoet heeft 5 tenen, doch
de teenpunten van de achtervoet
zijn verbonden door een zwem-
vlies.
Ook hebben we leerkrachten van
de basisschool De Triangel uit
Linne enkele uren ontlast door
met zeven groepen vogels te
gaan spotten in de directe omge-
ving. Helaas treffen we bij het
begin niet met het weer. De leer-
lingen zijn voorzien van een
kleurige zoekkaart met betrekking
tot de top 50 tuinvogels en een
schrijfplankje waarop een  vogel-
streeplijst is vastgeklemd. Doch
door de regen raakt de streeplijst
doornat, de inkt loopt door, een
deel van het papier scheurt zelfs.
Maar de kinderen hebben er zin
in, en ze weten al veel.

Bij de kerk zien we de eerste
boerenzwaluwen, vanaf de Maas
komt een ijsvogel aanvliegen die
de Vlootbeek opzoekt, bij een
boerderij een overvliegende
appelvink, bij de stuw een
broedende eend bovenin een
knotwilg, bij Ploegshof het
mannetje van de fazant en
kwebbelende ringmussen.

Eyenebourg

Ook hebben we in Neu-Moresnet
(B) aan een wandeling mee-
gedaan die georganiseerd werd
door de Natuurgroep Leudal. Al
sinds 1373 is hier het ertsveld
(open mijn) Altenberg (Vieille-
Montagne) in gebruik en in 1884
werd het officieel stopgezet. Er
werd rotserts en zinkhoudende
grond ontgonnen. Rond 09.30 uur
zien we langs de Casino-vijver
bloeiende voorjaarshelmbloemen,
langs de Geul gele anemonen,
bleke schubwortels, paarbladig
goud-veil en in de Geul ziet
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iemand al de waterspreeuw. Bij
de zeldzame rode kelkzwam
wordt even stilgestaan. De weg
naar kasteel Eynebourg (Emma-
burcht) is aan de ene zijde
voorzien van hardstenen pilaren
met daartussen een
smeedijzeren hekwerk waarvan
de bovenzijde van de spijlen er
uitzien als een gespleten
slangentong. Bij het kasteel voelt
de zwarte roodstaart zich thuis. In
het prachtige hellingbos zien we
de eerste blaadjes van eenbes,
de slanke sleutelbloem staat in
bloei, en dat geldt ook voor de
wilde narcis en de zeldzame
bosgeelster. Over de hier
aanwezige dolines wordt nadere
uitleg gegeven. Net achter de
Hohn (riviertje) ligt de
dichtgemetselde ingang van een
zink- en loodmijntje. Op de plek
waar vroeger zink- en
loodhoudende grond werd
opgeslagen voor verder vervoer
met het smalspoor, zien we de
bloeiende zinkboerenkers,
zinklepelblad en rozetjes van de
blauwe knoop. Een groene
zandloopkever wordt hier nader
bekeken, onder een stuk schors
ligt een lichtkleurige hazelworm,
Antoinette vangt een
levendbarende hagedis. Weer
wordt een waterspreeuw

gesignaleerd, nu langs de Hohn,
het wit bij de kin, keel en borst
contrasteert zo prachtig met het
donkere verenkleed. Via een
weiland wandelen we weer naar
de Casino-vijver. Wij besluiten af
te haken en op eigen gelegenheid
naar Moresnet te rijden om van
daaruit langs de Geul naar
Plombières te wandelen. De
hellingen zijn prachtig groen door
de bladeren van daslook en het
overblijvend bingelkruid. Twee
grote gele kwikstaarten worden
door ons verstoord. Vlak voor
Plombières (Bleiberg), ter plekke
Op te Gueule geheten, zien we
aan de overkant van de Geul een
waterspreeuw. Even later toont zij
baltsgedrag door met de vleugels
te wapperen, en dan komt het
mannetje, eerst naast haar maar
daarna even op haar. Het was een
vluggertje, of de cloaca’s elkaar
geraakt hebben is twijfelachtig,
maar wij mochten daarvan
getuige zijn en dat is toch wel
uniek. Dan naderen we een plek
waar tot omstreeks 1920 de
zinkmijn van Bleiberg gelegen
heeft. In dit gebied kwamen
afzettingen van zilver, lood en zink
voor tot op diepten van 20 tot 200
meter. Heel veel zandbijen zijn
hier al bezig nestgangetjes te
graven. Op deze vervuilde grond
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groeien zeldzame planten zoals
het bloeiend zinkviooltje en het
Engels gras. Op de plas wel een
schitterende, kleurige eend die
geregeld een piepend geluid laat
horen. Het is het prachtig
getekende mannetje van de
carolina-eend, zijn kop lijkt wel
voorzien te zijn van een moderne
wielrennershelm.  We genieten
nog van de voorjaarshelm-
bloemen en het verspreidbladig
goudveil. Dan naderen we het
einde van onze tocht en gaan
dezelfde weg terug. De Geul stort
zich hier namelijk in een 100
meter lange tunnel. Twee grote
gele kwikstaarten houden zich
hier op.

Op 28-03-07 open ik rond 08.00
uur de tuindeur van mijn woning.
Ondanks het vroege tijdstip en de
vrij lage temperatuur “bidt” een
kolibrievlinder bij een bloempje
van de maagdenpalm. De
donkerkleurige haarpluimen aan
het achterlijf worden als de staart
van een vogel uitgespreid. Het is
een trekvlinder. Volgens mijn
vlinderboek kan de soort hier niet
overwinteren. Maar door de
opwarming van de aarde wordt
de kans des te groter. Of is ze
reeds met het prachtige weer
vanuit het zonnige zuiden naar
hier gevlogen?

LIBELLEN- EN DAGVLINDERCURSUS 2007

Zoals reeds eerder aangekondigd
tijdens de jaarvergadering orga-
niseert Landschapsvereniging De
Kringloop in juni en augustus een
insectencursus met als doel meer
kennis op te doen over libellen en
dagvlinders. Beide insecten-
groepen staan de laatste jaren
volop in de belangstelling. Deze
belangstelling heeft niet alleen te
maken met het feit dat libellen en
dagvlinders fraaie wezens zijn om

naar te kijken of om ze te foto-
graferen. Veel soorten zijn name-
lijk indicatief voor een bepaald
biotoop; het voorkomen of juist
ontbreken in een bepaald biotoop
zegt iets over de toestand van
een dergelijk biotoop.

In deze cursus ligt de nadruk op
het herkennen in het veld van
algemeen voorkomende soorten.
Het cursusboekje dat wordt
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samengesteld bevat uitsluitend
informatie over libellen en dag-
vlinders waarvan de cursusleiders
verwachten, dat we deze tijdens
de excursies te zien zullen
krijgen. Meer specifieke infor-
matie over libellen en vlinders is
te vinden in de volgende ge-
schikte veldgidsen: voor dag-
vlinders is aan te bevelen:
Veldgids Dagvlinders geschreven
door Irma Wynhoff, Chris van
Swaay en Jan van der Made;
uitgegeven door de KNNV en de
Vlinderstichting (ISBN 90 5011
123 8). Voor libellen is geschikt:
Veldgids Libellen, geschreven
door Frank Bos en Marcel
Wasscher; uitgegeven door de
KNNV (ISBN 90 5011 101 7)

Deelnemers dienen zelf te be-
schikken over een loep en even-
tueel een vangnetje. Ook kin-
deren van onze leden kunnen aan
de cursus deelnemen, mits zij
door een van de ouders worden
begeleid.
De cursus wordt gegeven door
de heren J. Hannen en J.
Hermans.

De kosten voor de cursus
bedragen: 5 Euro voor leden, 10
Euro voor niet-leden. Bij
opgave voor de cursus hebben

leden altijd voorrang!

Het cursusprogramma

Het cursusprogramma ziet er alsHet cursusprogramma ziet er alsHet cursusprogramma ziet er alsHet cursusprogramma ziet er alsHet cursusprogramma ziet er als
volgt uit:volgt uit:volgt uit:volgt uit:volgt uit:

Vrijdagavond 1 juni: Introductie-
avond insectencursus. Aanvang
20.00 uur in de gemeenschaps-
ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
Op deze avond ontvangen de
deelnemers het excursieboekje;
verder komen een aantal belang-
rijke kenmerken van dagvlinders
en libellen aan de orde.

Zondagochtend 3 juni: Excursie
naar het natuurontwikkelings-
gebied Hoosden. Samenkomen
om 9.30 uur bij de kerk van
St.Odiliënberg; vandaar rijden
we met zo min mogelijk auto’s
naar het startpunt van de
excursie. Bij deze excursie staan
de libellen centraal. Gezien de
aard van het terrein zijn laarzen
noodzakelijk. De excursie duurt
tot 12.30 uur!

Zaterdag 16 juni: Excursie naar
de Sint Pietersberg en omge-
ving. Samenkomen om 10.00
uur op de parkeerplaats aan het
eind van de Luikerweg, de weg
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langs het voormalig Fort Sint
Pieter. Er is voor dit terrein
gekozen omdat de Sint Pieters-
berg momenteel in Nederland
nog het grootste aantal dag-
vlinders telt. Deze excursie duurt
tot 15.00 uur!, omdat het tijdens
de wandeling niet mogelijk is de
route in te korten. We zijn ervan
uit gegaan dat een langere
excursie in een dergelijk uniek
terrein beslist iets langer moet
duren. Ook voor karakteristieke
planten is dit gebied van groot
belang. Reserveer deze dag en let
dus op de afwijkende tijdsduur
van deze excursie.

Zaterdag 18 augustus: Excursie
naar het Haeselaarbroek.
Samenkomen om 9.30 uur bij

Abdij Lilbosch te Peij; vandaar
rijden we met zo min mogelijk
auto’s naar het beginpunt van
de excursie. Bij deze excursie
staan libellen en dagvlinders cen-
traal. Denk aan laarzen of water-
dicht schoeisel. Dit is de af-
sluitende excursie van de insec-
tencursus. De excursie duurt tot
12.30 uur.

Geïnteresseerden dienen zich
schriftelijk aan te melden bij J.
Hermans, Hertestraat 21, 6067
ER te Linne of telefonisch bij
J.Hannen (0475-334807).

Aanmelden dient te geschiedenAanmelden dient te geschiedenAanmelden dient te geschiedenAanmelden dient te geschiedenAanmelden dient te geschieden
VVVVVOOR 26 mei!OOR 26 mei!OOR 26 mei!OOR 26 mei!OOR 26 mei!

Het Bestuur
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AVONDEXCURSIE NAAR DE GRAUWERT,
EEN KASTEEL IN ZIJN LANDSCHAP

OP WOENSDAG 20 JUNI

door Jan Hermans

In het vorige nummer van Obser-
vatie hebben wij bericht over het
prachtige boek dat in 2006 is ver-
schenen, ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de Stichting
het Limburgs Landschap. Het
leek het bestuur een goed idee
om een bezoek te brengen aan
de Grauwert om de uitgevoerde
restauratiewerkzaamheden te
bekijken en aansluitend een korte
wandeling te maken in de omge-
ving van het kasteel.

PPPPPunt van samenkunt van samenkunt van samenkunt van samenkunt van samenkomst is deomst is deomst is deomst is deomst is de
kasteelruïne de Grauwert,kasteelruïne de Grauwert,kasteelruïne de Grauwert,kasteelruïne de Grauwert,kasteelruïne de Grauwert,
gelegen aan de Wgelegen aan de Wgelegen aan de Wgelegen aan de Wgelegen aan de Waterstraat teaterstraat teaterstraat teaterstraat teaterstraat te
Montfort; tijd 19.00 uurMontfort; tijd 19.00 uurMontfort; tijd 19.00 uurMontfort; tijd 19.00 uurMontfort; tijd 19.00 uur. . . . . We
worden hier ontvangen door een
gids, waarschijnlijk door de heer
F. Coenen zelf, een van de hoofd-
auteurs van het verschenen boek.
Na een rondleiding van een uur,
wandelen we via het Grootbroek
in de richting van Schrevenhof
om uiteindelijk weer terug te
keren in de richting van de
Grauwert. Het tweede deel van

de excursie wordt geleid door J.
Hannen en J. Hermans. De
excursie duurt tot rond 21.30 uur.

Om U alvast in de juiste stem-
ming te brengen voor deze Kring-
loopactiviteit geven we hier een
gedeelte van de tekst weer,
afkomstig uit het boek Montfort,
een kasteel en zijn landschap:

Juist ten westen van Montfort
torent een imposant gebouw
boven het omringende landschap
uit. Het bestaat uit een ruïne met
vervallen torens, die via lage
muren verbonden zijn. Een van
de torens is recent geheel
gerestaureerd. Het zijn restanten
van kasteel Montfort dat meer
dan 700 jaar de omgeving heeft
beïnvloed. De bewoners van
kasteel en omgeving veranderden
het landschap in lijn met de ver-
anderende functies van het
kasteel.
Een eerste kennismaking met het
afwisselende landschap rond
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kasteel Montfort biedt het gebied
tussen Sint Joost en Montfort.
Stichting het Limburgs Land-
schap bezit thans in de omgeving
van Montfort ongeveer 470
hectare gronden van diverse
aard. Ook de eeuwenoude boer-
derijen, de Koningshof, de Heren-
hof en Schrevenhof zijn eigen-
dom van de Stichting. De namen
van deze boerderijen verwijzen
naar de koning van Spanje, de
heer van Montfort en de graaf
van Gelre, die hier tijdens de
afgelopen eeuwen macht uit-
oefenden.
De ouderdom straalt van de
Schrevenhof af: oude muren met
muurankers, uilengaten, en een
grote poort in de schuur zijn
typerend voor het pand dat vrij-
wel in carrévorm is gebouwd. De
huidige gebouwen zijn gebouwd
aan het einde van de zeventiende
eeuw, maar al vier eeuwen eerder
stond er een hoeve op deze plek.
Ook de natuur rondom deze
hoeve is monumentaal: enkele
van de oudste bomen in de wijde
omtrek staan juist hier, geplant
door vroegere bewoners van de
domeinhoeve.
In juni kleuren de graanakkers bij
de Schrevenhof rood en blauw.
Klaprozen en korenbloemen zijn
hier nog bijna even algemeen als

het ingezaaide zomergraan. Zo
moeten de akkers er honderden
jaren hebben uitgezien, totdat
chemische onkruidbestrijding zijn
intrede deed. De karige zand-
gronden waren net goed genoeg
voor de bewoners van de regio
rond Montfort om deels als
akkers te gebruiken. De grond
was echter voedselarm: opge-
brachte mest van schapen en
runderen was een absolute
noodzaak. De kuddes die de mest
produceerden liepen op de voch-
tige graslanden en nu verdwenen
heidevelden. De aantallen van
deze mestproducenten hebben
het landschap sterk beïnvloed.
Bos verdween al in de zestiende
eeuw door kap en overbegrazing.
In het huidige landschap is het
bos terug. De akker wordt nu
omringd door bossen en bomen-
rijen. Deze bestaan grotendeels
uit Zomereiken, Ruwe berken en
Grove dennen. Het bos heeft nu
vooral recreatie- en natuur-
waarde. Het is er prettig toeven in
de schaduw, ook tijdens warme
zomeravonden….

Tot woensdagavond 20 juni!
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NATIONALE NACHTVLINDEREXCURSIE
OP DE BEEGDERHEI OP ZATERDAG 7 JULI

door Jan Hermans

Op zaterdagavond 7 juli vindt de
Nationale Nachtvlinderexcursie
plaats. Net als het vorig jaar
wordt deze nachtactiviteit in onze
regio gehouden op de Beegder-
hei.
We komen bijeen om     21.00 uur
op de parkeerplaats van de
Beegderhei, gelegen langs de
weg Beegderveld (de weg tussen
Beegden en Horn) nabij de voor-
malige steenfabriek. Deze excur-
sie is alleen voor leden van de
Kringloop.
Gezien de aard van de excursie,
nachtvlinders waarnemen, zal
deze pas rond middernacht ein-
digen!

Het is aan te bevelen om een
klapstoel mee te nemen en een
trui of jas, omdat het nogal kan
afkoelen. Nachtvlinders obser-
veren bestaat uit kijken en vooral
wachten bij een wit laken, verlicht
door een kwiklamp. Het is nooit
te voorspellen wat er op het doek
zal komen, maar het resultaat
wordt onder andere beïnvloed

door de temperatuur, de hoeveel-
heid bewolking en de daaraan
gerelateerde luchtvochtigheid.
In ieder geval is deze datum van
de nachtvlindernacht gunstiger
dan die van 2006. Juist in juni en
juli zijn veel verschillende soorten
nachtvlinders als volwassen dier
actief.

Het kan nuttig zijn om een nacht-
vlindergids mee te nemen.
Gelukkig is er thans in Nederland
een goed nachtvlindergids
verkrijgbaar namelijk: Nacht-
vlinders; veldgids met alle in
Nederland en België voorkomen-
de soorten, geschreven door Paul
waring en Martin Townsend. De
oorspronkelijk Engelstalige gids is
vertaald en bewerkt door mede-
werkers van de Vlinderstichting.
De gids is uitgegeven door de
Vlinderstichting en Tirion Uitge-
vers (ISBN 13 978-90-5210-625-0)

Wij verheugen ons op Uw deel-
name.
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DE FEETER VAN SEPTEMBER 1949,
3E JAARGANG NUMMER 8

door René Theunissen

Beste vrienden in Indonesië

Nu ik in het vorige nummer mijn
belevenissen in grote trekken heb
weergegeven wil ik nu iets
schrijven over de reis van Oost
naar West, die mij zeer goed
bevallen is en daar wij veel gezien
hebben, zowel natuurschoon als
grote steden en moderne bouw-
werken, valt het niet zo moeilijk
een kleine beschrijving te geven
over de reis waar ik ook zeer veel
foto’s van heb. Nu om op de reis
terug te komen: 25 april 1949 op
een warme morgen werd het

signaal gegeven van los voor en
achter en zetten wij onder gejuich
en het gedaver van enige
vliegtuigen van de L.M.D. die ons
uitgeleide deden, koers richting
Borneo. Over de dienst aan boord
wil ik niet schrijven daar die
iedere dag hetzelfde was voor
iedereen aan boord. De eilanden
aan de Oost hadden wij al dikwijls
genoeg gezien, zodat wij nu iets
anders wilden zien. De 29 ste
april kwamen wij in Ambon aan
alwaar wij na het olie laden weer
vertrokken naar het eiland Guan.
Op onze weg deden wij nog een
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klein eiland aan, waar de dokter
en enige anderen met
levensmiddelen even aan wal
gingen om te kijken of er nog
zieken waren. Na enige uren
rondvaren pikten wij de sloep
weer in de davidsen waarna wij
weer koers zetten naar het eiland
Guan. Het eilandje waar de dokter
aan wal was geweest was het
eiland Mapia, het laatste eiland
van de Oost zodat wij na het
vertrek konden zeggen:”gelukkig
de Oost ligt achter ons”. We
voeren met een gemiddelde
snelheid van 16 mijl, dat is onge-
veer 29 kilometer per uur, zodat
wij na drie dagen de Amerikaanse
Marine haven binnen voeren. Er
lagen verschillende Amerikaanse
oorlogsbodems en de ontvangst
was hartelijk. We lagen nog niet
goed vast langs de kant of er
waren Amerikanen aan boord die
natuurlijk ook een glaasje bier
lusten. Enfin wij scheurden met
een groot gebaar flessen bier
voorgaats, Java bier dat jullie ook
wel eens gedronken zullen
hebben. Zij vonden het lekker
bier, maar wij wisten wel beter.
Na het olie laden werd nog even
gelegenheid gegeven  om de
stad in te gaan. Veel was er niet
te zien op het eiland. Sávonds om
8 uur werden wij weer de marine-

haven uitgeloodst, en ging het nu
koers naar het eiland Midway. De
eerste dag na het vertrek uit Guan
stond er nogal veel wind en
deining en gingen de Jannen
vroeg plat. De volgende dag was
het weer veel beter en de
avonden worden al frisser. Ik hield
iedere dag de gegevens bij van
de reis. Dat is altijd aardig om
later, als ik grootvader ben,
(ahum) en de kleinkinderen
vragen hoe de reis was, en waar
ik zoal geweest ben, het hun te
kunnen vertellen. De aankomst in
Midway was zeer kalm. Dat was
ook weer een marinehaven.
Sávonds maakten verschillende
Jannen kennis met hun Ameri-
kaanse collegaas en werden dan
uitgenodigd voor een diner aan
huis. De Amerikanen zijn zeer
gastvrije mensen, daarom
wensten wij dat wij nog enige
dagen konden blijven. Maar ja de
volgende morgen was het tijd om
weer koers te zetten naar de
Hawaii eilanden waar wij zoveel
van gehoord hadden en gezien op
de films. De reis tot de Hawaii
eilanden verliep rustig, het weer
was prachtig alleen werd het
iedere dag frisser tegen de
avond. Over de Hawaii eilanden
hoop ik nog eens iets te kunnen
schrijven maar dat maakt het
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thuisfront uit, zodat ik jullie alleen
nog een goed verblijf toewens in
Indonesië en een voorspoedig
weerzien thuis bij ouders, en
verdere familieleden en vrienden.

Wiet Geraeds.

In memoriam:
Jan van Geneygen

Linne herdacht hem in een
plechtige uitvaartdienst met
militaire eer.

Wat reeds bijna twee jaar lang
gevreesd werd – een vrees die al
spoedig tot bijna zekerheid was
gegroeid – werd in november
1949 helaas officieel bevestigd.
24 december 1947 ontving de
familie Van Geneygen het droeve
bericht, dat hun zoon en broer
Jan bij de vervulling van zijn
vaderlandse plicht in Indonesië
vermist was. Thans kwam de
droevige tijding dat hij voor het
vaderland gevallen was. Als
datum werd 16 december 1947
opgegeven. Zo heeft Linne helaas
zijn slachtoffer in de militaire
acties, die in onze toekomstige
vaderlandse historie met donkere
kleuren geschilderd zullen
moeten worden.

(…) Een jongen viel in de tropen.
Slechts een zeer klein onderdeel
van wat daar gebeurd is. Maar
het raakte ons allemaal meer
direkt: hij was een van ons. Nog
over vele jaren als jullie naar wij
hopen allemaal gezond en wel
terug-gekeerd bent, zal er in Linne
gesproken worden over de jonge
dorpsgenoot, die viel ver van huis
en wiens graf wij hier niet kunnen
aanwijzen.
Wat wij meenden te kunnen en
moeten doen, hebben wij voor de
eer en de nagedachtenis van de
overledene gedaan. Thuisfront
Linne heeft in overleg met de
getroffen familie Van Geneygen
de plechtige uitvaartdient ge-
regeld. En héél Linne heeft mee-
geleefd.
Vrijdagmorgen 18 november 1949
schreed een droeve stoet door
Linne’s straten, waarin mee-
trokken burgemeester Jacobs en
de leden van de gemeenteraad
met secretaris Straatman, alle
plaatselijke verenigingen, de
vaandels met rouwfloers om-
hangen, de moeders van de
Linner jongens in Indonesië, de
reeds gerepatrieerde militairen uit
ons dorp en vele andere belang-
stellenden. De Koninklijke Har-
monie Lentekrans speelde treur-
marsen.
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In de stemmig versierde kerk
droeg majoor aalmoezenier
Schreurs uit Roermond met
assistentie van pastoor Lemmens
en kapelaan van Lierop de plech-
tige H. Mis van Requiem op. De
militairen rond de met de Neder-
landse vlag en helm bedekte
katafalk brachten de militaire
eerbewijzen. Een merkwaardige
plechtigheid voor ons dorp, door
allen met grote eerbied gevolgd.
Af en toe klinken gedempte
militaire commando’s en op de
hoofdmomenten der H. Mis
klinken signalen.

Na de H. Mis verricht pastoor
Lemmens de absoute.
Indrukwekkend klinkt dan door de
kerk het Wilhelmus, ten gehore
gebracht door de Harmonie. De
plechtigheid is daarmee ten
einde. Besluiten wij met enige
teksten van het bidprentje:
“Niemand heeft groter liefde dan
hij die zijn leven geeft voor zijn
vrienden. Hij was standvastig en
moedig en bereid voor zijn plicht
te sterven. Mijn goede vrienden
blijf trouw aan uw plicht jegens
God, Kerk en Vaderland”

HUIS(SPITS)MUIZEN IN DE LIMBURGSE
ZOOGDIERENATLAS

door Neeltje Huizenga

April 2004 is het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg samen
met Zoogdiervereniging VZZ
begonnen aan het atlasproject
Zoogdieren in Limburg.

HuisspitsmuisHuisspitsmuisHuisspitsmuisHuisspitsmuisHuisspitsmuis

Het streven is om de zoogdieren
in Limburg zo nauwkeurig
mogelijk in kaart te brengen.

Daarvoor zijn veel waarnemingen
nodig als basis voor de atlas. De
atlas periode zal in totaal bijna 30
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jaar beslaan en loopt van 1980 tot
en met 2007. Binnenkort begint
een groot aantal vrijwilligers met
het schrijven van de verschillende
hoofdstukken, maar ook willen
we dit jaar nog zoveel mogelijk
zoogdierwaarnemingen verza-
melen en aan de kaarten voor de
atlas toevoegen.

Inmiddels zijn er bijna 140.000
zoogdierwaarnemingen verza-
meld. Dit is een groot aantal,
helaas betekend dit niet dat we
van alle 68 in Limburg voor-
komende zoogdiersoorten een
volledig beeld hebben!
Het aantal waarnemingen van

deze kleine zoogdieren blijft
achter ten opzichte van de totale
aanwas aan waarnemingen.
Onterecht want zowel de Huis-
spitsmuis als de Huismuis zijn in
vrijwel iedere omgeving met
bebouwing te vinden.

Huisspitsmuizen zijn duidelijk
herkenbaar aan hun grijsbruine
kleur en spitse snuit. Met name
de kleur onderscheid hen van
andere spitsmuissoorten. Deze
insecteneter komt niet perse in
de buurt van bebouwing voor
maar is in vrijwel alle tuinen (in de
winter in composthopen) te
vinden. Vaak wordt zijn aanwezig-
heid verraden door de schrille
geluidjes die regelmatig ’s avonds
in de tuin zijn te horen. Sommige
dieren zijn niet bang en wandelen
rustig over het terras rond.
Regelmatig nemen katten een
Huisspitsmuis mee, een goede
gelegenheid dit diertje eens beter
te bekijken. Ze zijn niet zo sma-
kelijk en worden daarom meestal
niet opgegeten door de kat. Let
eens op de uiteinden van tanden.
Deze zijn wit bij de Huisspitsmuis
en rood bij de bosspitsmuizen.

De Huismuis is een ware muis en
aan zijn grauwbruine kleur en
typerend muizenuiterlijk (grote

Verspreiding huisspitsmuis per
kilometerhok
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oren, lange staart) snel te herken-
nen. Hij leeft op zolder, in de
garage en zelfs in de voorraad-
kast. Ook is hij vaak in het kippen-
hok of de volière te vinden.
Onopgemerkt blijft zijn aanwezig-
heid niet, het is een uitstekende
klimmer en vrijwel geen plaats in
huis is onbereikbaar. Ze doen hun
naam als knaagdier eer aan en
knagen aan alles, eetbaar of niet.
Veel mensen zijn niet gediend
van deze medebewoner en
vangen ze met klapvallen. De
enige soort waar de Huismuis
mee verwisselt kan worden is de
Bosmuis. Deze heeft grotere
ogen en een wittige buik met een
scherpe overgang naar de
flanken. De woelmuizen (Veld-
muis, Aardmuis) hebben een
korte staart en kleine in de vacht
gedoken oren.

Huismuis

De oproep mag duidelijk zijn:
hebt u muizen in of om huis

Verspreiding huismuis per kilometerhok

(vraag ook eens aan familie elders
in Limburg), probeer er dan
achter te komen welke soort het
is en geef ze door. De kaarten in
de zoogdieratlas worden dan zo
compleet mogelijk. Weet u de
soortnaam niet of twijfelt u, maak
dan een (digitale) foto van het
dier.
Daarnaast zijn natuurlijk ook
andere zoogdierwaarnemingen
nog steeds welkom!

Meer informatie over het atlas
project is  te vinden op
www.nhgl.nl
Voor het doorgeven van waar-
nemingen of vragen kunt u con-
tact opnemen met Neeltje
Huizenga (n.huizenga@nhgl.nl of
tel. 0475-386470).
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INTERESSANTE WEBSITES OVER
UILEN EN ANDERE VOGELS

door Jan Hermans

Naar aanleiding van de lezing
over de Kerkuil en de Roek door
de heer Jac Ummels vermelden
we hier voor onze leden een
aantal interessante sites, waarop
men specifieke
achtergrondinformatie kan vinden
over een aantal vogelthema’s.

Uilen: de landelijke uilensite waar
ook Limburg is vertegenwoordigd
geeft zeer veel informatie over
alle soorten uilen, maar is in
beginsel opgezet voor de Kerkuil.
http://www.uilen.org/

Kerkuil: wil men het
broedgedrag van de Kerkuil
volgen van minuut tot minuut,
dan kan dit via de website van de
Vogelwacht Uden, die in de kast
een webcam hebben geplaatst.
Deze site is: http://
www.vogelwachtuden.nl/
webcam/frame -webcam-
kerkuil.htm

Steenuil: de site die speciaal
bedoeld is voor de Steenuil en

waarop men bijzonder veel
informatie kan vinden over wat
gedaan wordt om deze snel
achteruitgaande soort te helpen
is:
http://www.steenuil.nl/

Veren van vogels: deze site is
zeer geschikt voor mensen die
veren van vogels verzamelen en
willen weten van welke vogel een
bepaalde veer afkomstig is. Deze
site is gemaakt door Michel
Klemann van SOVON. Op deze
site vindt men bijzonder veel
informatie over de veren van
nagenoeg alle Nederlandse
broedvogels!! De site start op in
het Engels, maar kan ook in het
Nederlands worden bekeken. Het
betreft de site:
http://www.michelklemann.nl/
verensite/start/index.html

Natuursite voor kinderen:
geschikte natuur-informatie voor
kinderen is te vinden op een
Belgische wensite. Het is een van
de beste websites van de
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Belgische Natuurbeleving. Deze
is te vinden op: http://
natuurbeleving.scene24.net/

Speciale oproep

Mocht U tijdens Uw wandelingen
dode exemplaren van roofvogels
en uilen vinden, verzoeken wij U
dit te melden aan de regio-
coördinator van de Kerkuilen-
werkgroep Midden-Limburg. Dit
is de heer Lex Verbeek,

Schepelstraat 13, 6077 GK
St.Odiliënberg, tel. 0475-534391
Deze werkgroep verzamelt alle
informatie over uilen en roof-
vogels, zeer specifiek natuurlijk
ringgegevens van dood gevonden
vogels. Belangrijk is dat U een zo
exact mogelijke
vindplaatsomschrijving kunt
geven. Het doorgeven van
dergelijke informatie is van groot
belang voor de roofvogel- en
uilenbescherming in onze regio.
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