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GRENSOVERSCHRIJDENDE DAGWANDELING/
EXCURSIE IN HET SWALMDAL EN OMGEVING
OP ZONDAG 26 AUGUSTUS
De gidsen
Zondag 26
augustus
maken we
een lange
dagwandeling/excursie naar
het Swalmdal en
omgeving. Deze wandeling/
excursie is alleen bestemd van
leden van Landschapsvereniging
De Kringloop. We komen om
10.00 uur bijeen op de parkeerplaats bij de grens naar Duitsland aan de Bosstraat. We zullen
ongeveer om 15.30 uur weer
terugkomen op de parkeerplaats; de deelnemers zullen zelf
moeten zorgen voor voldoende
eten en drinken. Denk ook aan
stevige wandelschoenen en
indien nodig regenkleding. De
gidsen Jan Hermans en John
Hannen zullen u vanuit hier in
rondleiden. Denk aan een geldig
paspoort. Tot slot een verrekijker
en een fototoestel kan zeer
nuttig zijn.
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Landgoed het Groenewoud ligt
tussen de grens met Duitsland
en Swalmen. Het Groenewoud
bestaat voornamelijk uit gemengd bos in beheer van de
Gemeente Roermond. Deze bossen worden doorsneden door
het stroomdal van de Swalm. De
Swalm meandert in het
Groenewoud en de Hout zeer
sterk. Het beekbodemsubstraat
is er zeer afwisselend. Zo wisselen zand- en grindbanken
elkaar af en zijn er veelvuldig
ondiepe snelstromende trajecten
en diepe binnenbochten waar
het water trager stroomt. Ter
hoogte van het zwembad ligt een
stuw, die een grote invloed heeft
op het waterpeil en de
stroomsnelheid. Het waterschap
is aan het onderzoeken of deze
stuw verwijderd kan worden;
daar nu naast deze stuw nog een
vistrap is aangelegd om optrek
van vis te kunnen waarborgen.
Dit moet wel op een verantwoorde wijze gebeuren zonder
negatieve neveneffecten voor de

natuur, hierover wordt tijdens de
excursie uitleg over gegeven.
Het grondwater vrij lokaal is en
dus afkomstig van de natuurgebieden uit de directe
omgeving, hierdoor is het
grondwater kwalitatief vrij goed.
De vegetatietypen in het
eigenlijke dal van de Swalm
bestaan voornamelijk uit Elzenbroekbos en Vogelkers-Essenbos, met daarin als dominante
boomsoort de Els. In de kruidlaag komen soorten voor als
Groot Springzaad, Zwarte Bes,
Moeraszegge, Dotterbloem, Gele
Lis, Pinksterbloem en Bittere
Veldkers. Op enkele relatief
hogere plaatsen groeien

Bosanemoon, Veelbloemige
salomonszegel, Dalkruid en Gele
dovenetel. In de Swalm staat
waar de stroomsnelheid hoog en
de waterdiepte beperkt is de
Vlottende waterranonkel. In het
centum van het het Groenewoud ligt een poel die is
dichtgegroeid met Waterveenmos. In de natte graslanden
in de laagte van de Hout groeien
onder andere: Mannagras (zie
foto), Echte Koekoeksbloem,
Scherpe boterbloem en Liesgras.
De hoog gelegen schrale graslanden op de Hout zijn botanisch
zeer interessant met soorten als
Teunisbloem, Zwarte toorts,
Brem, Hazenpootje, Zandblauwtje en Grasklokje. In het
gebied komt ook de Zandhagedis en de Hazelworm voor.
De Zandhagedis komt voor op
de heideterreinen en zuidhellingen. De Hazelworm heeft
een voorkeur voor meer vochtige gebieden. De Hazelworm is
vaak moeilijk te vinden en leidt
een verborgen bestaan. Een
gedeelte van de excursie zal ook
voeren door het Elmpterbruch:
Dit schit-terende natuurgebied is
gelegen in Duitsland tussen
Swalmen en Brüggen en
ongeveer 280 hectare groot.
Het gehele gebied is aange-
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wezen als natuurreservaat en
geeft een goed beeld van het
oorspronkelijke Swalmdal in de
grenstreek met zijn karakteristieke hoogveen - en gagelmoerassen. Ter hoogte van het
Elmpter Schwalmbruch doorsnijdt de Swalm het hoogterras
van de Maas. Het hoogste punt
(Vogelsberg) bevindt zich op ca
65m +NAP; het laagste punt
(Swalm) op ca 30m +NAP.
In het Elmpterbruch treedt
regionaal kwel uit het eerste
watervoerende pakket op. Hier
heeft zich veen kunnen vormen
en door het ijzerhoudende
grondwater zijn afzettingen van
ijzeroer te vinden. Op de
hoogste delen van het gebied
komt droge tot vochtige heide
voor met veel Jeneverbessen. In
de moerassige laagten verandert
de vegetatie in vochtige heide en
hoogveenachtige begroeiing. In
de watertjes en de vennen
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komen soorten voor zoals de
Knolrus, Veelstengelige Waterbies, Duizendknoopfonteinkruid,
Snavelzegge en Galigaan. Ook
zijn er Gagelstruwelen te vinden
in de Berkenbroekbossen.
Hoogveenvegetaties worden
gekenmerkt door soorten als:
Kleine Veenbes, Lavendelheide,
Beenbreek, Ronde zonnedauw
en zelfs de Veenmosorchis en de
Veenmoszegge.
In dit gebied, echter ook in het
Groenewoud, komt het Wilde
Zwijn en het Ree voor. In het
Diergardtscher Wald ten
noorden van het Elmpter
Schwalmbruch zijn zelfs Edelherten waargenomen. Ook in het
Elmpterbruch zijn sporen gevonden van Edelherten. Verder
komen er Wasberen, Bevers en
Otters voor. Wat betreft de
herpetofauna leven er de Kamsalamander, Gladde slang en de
Adder. Het het Elmpterbruch
staat ook bekend als een
vogelrijk gebied, gezien de tijd
van het jaar zullen we dat in
augustus echter minder opmerken. Enkele soorten zijn:
Nachtzwaluw, Wielewaal, Waterral, Blauwborst, Boomleeuwerik,
Geelgors en de Grote karekiet.
Het het Elmpterbruch heeft de

status van Naturschutzgebiet.
Het gebied is in eigendom van
de gemeente Niederkrüchten. De
Kreis Vierssen heeft in de
gebiedsplannen het gebied
begrensd en op advies van
onder andere het Biologische
Station Krickenbeker Seen de
beheersmaatregelen aangegeven. Dit station wil het oorspronkelijke loofbos terug
krijgen. De naaldbossen worden
dus langzaam vervangen door
loofbossen. De heide en de
moerassen worden open gehouden. In de toekomst zijn er
plannen om dit met behulp van
grazers te doen.
In het gebied zijn wandelpaden
aangelegd met een uitkijktoren.
Een laatste optie die we
misschien ook in deze excursie
kunnen opnemen is de Diergardtscher Natursee(zie foto).
Dit grote meer ligt ingeklemd
tussen de dorpen Brüggen en

Swalmen enenerzijds de Swalm
en het Diergardtscher Kanal
anderzijds. Dit fraaie meer is
ontstaan door de winning van
zand- en grind en heeft
inmiddels een natuurbestemming. In het centrum heeft het
meer een grote diepte. De
oeverzone is relatief ondiep. De
Natursee wordt gevoed met
grondwater. Zowel de Swalm als
het Diergardtscher Kanaal staan
niet in open verbinding met het
meer. Na oplevering van de
zandplas hebben veel
pioniersoorten de aanvankelijk
kale oevers weten te vinden.
Thans kunnen een groot aantal
oever- en waterplanten in de de
Diergardtscher Natursee
worden aangetroffen: Wilgen,
Riet en diverse soorten Zeggen.
Diverse soorten eenden en
ganzen komen in het gebied
voor. Zelfs de Visarend wordt
hier wel eens waargenomen.

u
5

RONDOM DE BRAKKE BERG…..
door Leo Koster
De laatst genoemde heeft gedacht ik zal de behandeling eens
voor gezien c.q. afgehandeld
behandelen, dus werd even het
voorhoofd afgevinkt. Nu ik toch
mijn fantasie de vrije loop laat kun
je van de twee samenkomende
strepen ook gemakkelijk de V van
Veronica maken; planten van
diverse schitterende ereprijssoorten. Want onder andere voor
planten zijn we van het Midden-

Op Koninginnedag 30 april 2007
staan een vijftigtal personen aan
de Wolfsdriesweg te Houtum-St.
Gerlach te wachten om rondgeleid te worden door Jan Hermans
of John Hannen. Een meikever is
al flink bezig met vliegoefeningen. Maar mijn ogen
fixeren zich op het voorhoofd van
onze voorzitter. Heeft hij een
bezoek gebracht aan een tatoeeerder? Of heeft hij zijn brein bij
een internist laten onderzoeken?
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Limburgse afgereisd naar het
Zuiden. Ik voeg me bij Jan. Het
natuurgebied Ingendael ligt links
van ons, rechts de Bergse Heide,
een prachtig hellingbos met een
gevarieerde begroeiing met o.a.
bosrank en klimop en daaronder
o.a. gevlekte aronskelk, gele
dovenetel, kruipend zenegroen,
dagkoekoeksbloem,
salomonszegel en eenbloemig
parelgras (zie tekening). De oude
kadastrale benaming In gen dael
betekent In het dal. De loop van
de Geul wordt gemarkeerd door
een rij populieren waarin maretakken domineren. Een grote gele
kwikstaart heeft genoeg van de
drukte en vliegt een eindje
stroomopwaarts. Een grote
wijngaardslak, een tweeslachtig
dier (hermafrodiet), zit tegen een
weidepaaltje en bevindt zich door
de warmte in een zomerslaap, de
slak heeft daarvoor het huisje
afgesloten en op die wijze wordt
vocht binnengehouden. De eieren
worden in de grond afgezet.
Uiteraard genieten we ook van
vogels zoals het goudhaantje, de
groene specht en zwartkop. De
winterkoning heeft net onder de
oeverrand van de Geul zijn nest
gebouwd. Rechts ruige kalksteenwanden met hier en daar een
opening al dan niet afgesloten.

Diverse populieren zijn door de
constant schurende werking van
de Geul in deze snelstromende
rivier gedonderd en mogen er
ook blijven liggen. De loop van de
Geul wordt hierdoor drastisch
beïnvloed. We ontdekken rozetten van de kleine kaardenbol. Jan
plukt een bloemkolf van de
gevlekte aronskelk. Kleine motmugjes worden aangelokt door
de geur die opstijgt uit de bloemketel, via een groep, stijve naar
beneden gerichte haren bovenin
de hals van de ketel kunnen ze
onbelemmerd naar binnen, maar
het naar buiten vliegen wordt
door deze haren onmogelijk
gemaakt. De motjes zitten in een
val en zorgen ervoor dat de
onderste stamperbloempjes
bevrucht worden. De aanvankelijk
groene bessen worden later
vuurrood. We worden gewezen
op een plant met een krans van
vier bladeren met bovenin een
blauw-zwarte besvrucht: het is
de eenbes. De slanke sleutelbloem is uitgebloeid, het ruig
klokje is nog niet zover. Wel in
bloei Lievevrouwebedstro en het
Christoffelkruid (zie tekening). De
roomwitte bloemen van de
laatstgenoemde zijn tegen de
helling duidelijk zichtbaar. De
giftige vrucht is een langwerpige,
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Geul. Jan wijst
ons op het geluid
van het vuurgoudhaantje. We
zien dassenwissels alsmede
de burcht zelf.
Vlakbij de Geul
fladderen weidebeek-juffers (zie
foto).

zwarte bes, de plant wordt
daarom ook wel zwarte gifbes
genoemd. Op sommige plaatsen
wordt de helling geheel ingenomen door daslook. Als we een
flinke klim moeten maken ontmoeten we de groep van John.
Onlangs heeft John de route nog
voor-gelopen en daarbij werd een
dode hazelworm gevonden. Deze
pootloze hagedis werd door John
achter een boom verstopt, nu kan
hij de mensen dit reptiel laten
zien. Boven op een helling genieten we van een prachtig uitzicht.
Schaduwkruiskruid groeit in de
buurt van afstervend speenkruid.
Het fraaie dalkruid wordt ook wel
het lelietje van het zure zand
genoemd. Via een prachtige holle
weg wandelen we weer richting
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Bij hotel Brakke
Berg (zie foto)
genieten we niet
alleen van koffie, thee, bier of fris
maar ook nog van drie jeneverbesstruiken op een kale kalksteenwand terwijl stenen kopjes
onder de kantelen van het
sprookjesachtige kasteel Geulzicht ons in de gaten houden. Bij
deze bedank ik Jos nogmaals dat
hij me veilig in Maasniel heeft
afgeleverd.

u

LENTEWANDELING VLOEDGRAAF-ISENBRUCH
OP 19 APRIL 2007
door Tom Storcken
Af en toe alleen erop uitgaan om
te proberen vogels te herkennen
is leuk maar kost alleen meer
moeite dan met een groep zoals
bij de Vogelcurcus. Regelmatig
moet ik dan ook mijn vogelboek
raadplegen om na te gaan of wat
ik denk ook wel goed is. Een
aantal vogels herken ik nu wel vrij
goed, ofwel aan het geluid ofwel
aan beeld of aan beiden, wat wel
het gemakkelijkste is. Maar er zijn
toch wel een groot aantal vogels
waar ik nog vrij veel moeite mee
heb. Maar ik zit dan ook niet voor
niets op de Vogelcursus.
Terwijl ik mijn aantekeningen
doorloop, zittend in mijn tuin,
hoor ik Groenling, Koolmees en
een van mijn favorieten het
Winterkoninkje (zie foto).
De wandeling van vandaag ging
grofweg langs de Vloedgraaf in
Nieuwstadt richting Millen,
vandaar langs een smal beekje
richting Isenbruch en dan langs
weiden/velden naar Schalbruch.
Verder door het veld naar Yzeren
Bos en vervolgens een stukje
Pieterpad.

Al meteen bij de Vloedgraaf zie ik
Wilde Eenden, Merel en de Roek.
Een Buizerd laat zich langzaam op
de thermiek naar boven drijven.
Even verderop hoor ik de Veldleeuwerik; dat geluid herken ik nu
wel. Bovendien zie en hoor ik
mijn eerst Zwartkop vandaag,
hiervan zullen er nog veel volgen.
Hij laat zich mooi bewonderen
vanaf een tak in het zonnetje.
De Houtduif met zijn witte band
over de vleugels laat zich hier ook
zien. In de buurt waar ik de
Veldleeuwerik heb gehoord zit
een Kievit alleen op het veld.
In de buurt van het nieuwe parkbos Millen, waarvan vandaag
jammer genoeg de ingang met

9

een groot hek is afgesloten, draai
ik om richting dorpje Millen en
Isenbruch. In het parkbos zitten
o.a. roofvogels en een aantal
watervogels bij een gegraven
plas. Jammer maar helaas:
vandaag niet te zien.
Even verderop laat de Groene
Specht van zich horen en ook de
Geelgors met zijn mooie, maar
niet afgemaakte liedje. De
Boerenzwaluw, slechts drie stuks,
vliegen bij een boerderij in
Isenbruch.
Tussen Isenbruch en Schalbruch
zijn de nodige bomen en
struikgewas gerooid. Voorheen
zaten hier veel Kool- Pimpel- en
Staartmezen. Vandaag slechts
een Pimpelmees te zien.
In de weilanden aan de overkant
lopen twee Nijlganzen rond,
geflankeerd door twee Kieviten.
Iets verderop langs de rand van
het veld zit een mooi mannetje
Fazant: prachtige kleuren in de
zon.
Als ik bij het bruggetje kom aan
het geasfalteerde fietspad vanaf
het stuwtje bij Schalbruch zie ik
Kauwtjes en weer Kieviten zie do
lekker door de lucht kunnen
duikelen. Ook hoor ik hier weer
de Veldleeuwerik: heerlijk
gezang hier wordt je echt
vrolijk van.
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Een eindje verderop wordt een
Buizerd aangevallen/weggejaagd
door Kraaien.
In het Yzeren Bos, op een zijpad
van het fietspad, dat naar een
aantal afgelegen weilanden loopt,
ligt een Haas (zie foto) in het gras.
Langzaam verder lopend zie ik dat
de Haas zich kleiner maakt en de
oren plat legt. Ik nader hem
langzaam tot op ca 4 meter en
blijf dan staan. De Haas staat
langzaam op en loopt naar het
struikgewas aan de kant van het
pad. Hier staat overigens ook veel
Grote Muur.
Aan de overkant van de weilanden hoor ik Kikkers kwaken.
Dat stuk nat bos-weiland waar
ook Sleutelbloemen groeien, is
jammer genoeg afgezet met
prikkeldraad, dus een beetje
moeilijk om te gaan kijken.
Hier laat zich ook weer de Tjif-Tjaf
goed horen en mooi bekijken. Iets
verderop zit de Ekster, maar hij
zwijgt. Tortelduif en Vink vinden
het hier ook wel een mooi plekje.
Langzaam terug richting grensovergang via een nieuw stuk van
het Pieterpad. Op een draad van
een weiland zit een Witte
Kwikstaart en in het kreupelbosje
daarnaast krijg ik ook nog de
Roodborst te zien. Eerst dacht ik
hem te horen maar omdat ik vlak

vogels (27) is dan wel niet zo
hoog, maar ik heb ze met veel
plezier gehoord dan wel gezien
en ik zit ook niet voor niks op de
Vogelscursus. Al met al een
prachtige dag met veel vogelvreugd.

van tevoren de Zwartkop nog had
gezien was ik aan het twijfelen,
maar Roodborstje zien doet dan
weer geloven.
Bijna thuis laat de Koekoek van
zich horen. Deze heb ik overigens
afgelopen maandag 16/4 voor het
eerst dit jaar gehoord langs de
Maas bij Berg a/d Maas. Op zondag 15/4 tijdens de Vogelcursusochtend in het Leudal
hadden we het er nog over met
onze gids Leo dat niemand de
Koekoek nog had gehoord.
Als de grens bij Nieuwstadt is
gepasseerd zit langs een waterloopje de Blauwe Reiger.
Het aantal door mij getelde

u
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OCHTENDEXCURSIE NAAR DE MEINWEG
OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER
Op zaterdag 29 september
verzamelen we op de parkeerplaats Venhof te Herkenbosch om
van hieruit om 9.00 uur te vertrekken voor een excursie rondom Melickerven, Vogelkooi en
Waalsberg.
De Meinweg behoeft als natuurgebied bij de leden van Landschapsvereniging De Kringloop
niet meer te worden aanbevolen.
De grote landschappelijke variatie
van dit gebied staat garant voor
menige, onverwachte maar
verrassende ontmoeting met
flora of fauna.
De wandeling vanaf de parkeerplaats Venhof gaat eerst in de
richting van het Melickerven (zie
foto). In dit gebied zijn in de
winter 2006/2007
natuurherstelwerkzaamheden
uitgevoerd. Zo zijn grote delen
van de voedselrijke graslanden
afgeschraapt, poelen en drassige
laagten aangelegd en bultvormige patronen gecreëerd.
Alhoewel het gebied nog kaal en
open uit ziet, is het boeiend om
de ontwikkeling van dit terrein
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van meet af aan te volgen. Zo
zullen we gaan kijken welke
plantensoorten zich er al gevestigd hebben en welke dieren
(libellen, amfibieën etc.) de
nieuwe watertjes al hebben ontdekt. Uiteraard besteden we ook
aandacht aan het huidige
Melickerven.
Daarna wandelen we via de
Vogelkooi naar het heidegebied
van de Waalsberg. Dit gebied is
genoemd naar Waalse gastarbeiders, die hier indertijd
werkten aan de aanleg van de
veelbesproken IJzeren Rijn.
De Waalsberg is een mooi kleinschalig heidegebied met open
zandige plekken, waar de fauna
van snel opwarmende plekjes
zich thuis voelt: zo maken we,

afhankelijk van de weersomstandigheden, kans op Zandhagedis, zandloopkevers (zie foto)
de Bijenwolf, spinnendoders en
goudwespen, maar ook met de
Mierenleeuw. Wanneer het
vochtig genoeg is, zullen de
eerste paddenstoelen al verschijnen.
Tijdens de wandeling is er
voldoende tijd om alles
nauwkeurig te bekijken of te
fotograferen. De excursie duurt
tot 12.00 uur. Stevige, waterdichte schoenen zijn aan te bevelen, evenals verrekijker, foto-

toestel, vogel-, planten- en
libellengids. De excursie staat
onder leiding van de heren J.
Hannen en J. Hermans. Zij staan
er garant voor dat U op deze
ochtend veel te zien en te horen
krijgt..
Ook niet-leden zijn op deze
excursie van de Kringloop van
harte welkom.
Het Bestuur

u
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NATUURFOTOGRAFIE-CURSUS BIJ
LANDSCHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP
Veel mensen zijn vandaag de dag
in het bezit van een digitale compactfotocamera. Ook tijdens de
excursies en cursussen van
Landschapsvereniging De Kringloop wordt er door leden van
onze vereniging druk gefotografeerd.
De vragen en opmerkingen die
over en weer geplaatst werden,
deden het bestuur besluiten tot
het geven van een cursus fotografie. De cursus wordt gegeven
door ons lid de heer P. Cuypers
uit Linne.
Binnen het kader van zon cursus
moet er natuurlijk een keuze
gemaakt worden met betrekking
tot de onderwerpen die aan de
orde komen. Uitgaande van onze
gezamenlijke interesse zal de
natuurfotografie als rode draad
door de cursus lopen.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten:
Vrijdagavond 31 augustus:
startbijeenkomst Cursus
Natuurfotografie, in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
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Linnerhof 36 te Linne. Aanvang
20.00 uur
Zondagochtend 2 september:
foto-excursie 1
Zondagochtend 16 september:
foto-excursie 2
Vrijdagavond 21 september:
afsluitende avondbijeenkomst
foto-cursus
Op de eerste avondbijeenkomst
zullen aan de hand van een
computerpresentatie, de camera
en zijn onderdelen, de instelmogelijkheden en de opname-

technieken aan de orde komen.
Verder bereiden we tijdens deze
avond de twee excursiedagen
voor; de excursieterreinen voor 2
en 16 september worden op deze
avond vastgesteld.
De twee foto ochtenden zullen
dus een half dagdeel in beslag
nemen om op locatie aan de
hand van themas en opdrachten,
fotos te maken.
Op de afsluitende avondbijeenkomst bekijken en bespreken we
de resultaten van de fotoexcursies. Ook worden algemene
tips gegeven aangaande camerakeuze, opnametechnieken en
accessoires. Tijdens de eerste
startbijeenkomst ontvangen de
deelnemers een cursusboek.

Gezien de aard van deze cursus
kunnen er maximaal 30 personen
aan de cursus deelnemen; leden
van de Kringloop gaan voor! De
kosten bedragen 10 Euro (nietleden 20 Euro). U kunt zich schriftelijk, mondeling of per mail
aanmelden bij de heer L.
Hulsbosch, Op het Kuilken 12,
6067 AK Linne, tel. 0475-463239
(zie ook www.dekringlooplinne.nl)
Degenen die zich reeds tijdens
eerdere bijeenkomsten aanmeldden voor deze cursus,
verzoeken wij om hun aanmelding nogmaals te bevestigen, dit om misverstanden
te voorkomen. Opgave of herbevestiging voor de fotocursus
sluit op 12 augustus.
Het Bestuur

u
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OPROEP AAN ONZE LEDEN VOOR DE
VARIA-AVOND OP VRIJDAG 23 NOVEMBER
door Lei Hulsbosch
Op vrijdag 23 november houdt
Landschapsvereniging De Kringloop speciaal voor haar leden
een varia-avond. De avond wordt
gehouden in de basisschool
Triangel te Linne, aanvang 20.00
uur en is uitsluitend voor de leden
van De Kringloop.

Steltkluut op de Hamert.
Foto Nicky Hulsbosch

Speciaal voor de leden van De
Kringloop, die iets willen vertellen of willen laten zien over
een zelf te kiezen onderwerp is
na het succes van 2005 wederom
een varia-avond in ons jaarprogramma opgenomen. In maart
hebben wij de avond in Observatie aangekondigd en spontaan
hebben zich een aantal leden
aange-meld. Tot heden hebben
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wij al 5 onderwerpen op het programma staan, te weten:
1. De Phegea-vlinder (door Toos
Derckx, ongeveer 20 minuten);
2. De Tweekleurige slakkenhuisbij
(José Daniëls-Creemers, 20
min.);
3. De jonge Merels (Mieke
Heynen, 15 min.);
4. De Doort, meer dan
boomkikkers alleen (Ellen
Luijks, 15 min.);
5. De Vogelreis naar Polen (Groep
Vogelaars, 15 min.).
Het belooft nu al een boeiende en
interessante avond te worden.
Er is echter nog voldoende plaats
voor enkele onderwerpen.
Schroom niet en geef u op met
die speciale film of foto´s over
die libellen of paddestoelen. Ook
is er nog voldoende tijd om een
presentatie voor te bereiden. Wij
willen u hierbij graag helpen.
Deze avond mag u beslist niet
missen. Sterker nog: doe zelf
mee!!! Meld u aan bij Lei
Hulsbosch (0475-463239) of via
cursussen@dekringlooplinne.nl.

HERINRICHTING GELEENBEEK E.O.
BIJ NIEUWSTADT
door Tom Storcken

De Geleenbeek, die in de vijftiger
jaren is gekanaliseerd om een
snelle doorstroming te bevorderen, is in het voorjaar van 2006
veranderd in een beek die
meandert door het landschap.
Rondom de beek is een parkachtig natuurgebied van ca 15
hectare gerealiseerd met natuurlijke oevers, grasland, poelen,
verspreid staande bomen en
stukjes bos die van oudsher zijn
overgebleven. Vele planten- en
diersoorten krijgen zo de kans
om zich in het gebied te vestigen.
Via een hoogstamboomgaard
(plukwei) is het gebied gekoppeld
aan de Vloedgraaf die op korte
afstand gelegen is en al weer de
nodige jaren geleden heringericht
.
In het totale aaneengesloten
gebied van Vloedgraaf en Geleenbeek zullen grote grazers worden
ingezet om het terrein te beheren. Langs de Vloedgraaf is dit
nu al het geval.
Naast belangrijke natuurwaarden
herbergt het gebied hoge archeo-

logische waarde: in het gebied
zijn delen van de oude stadswal
van Nieuwstadt bewaard
gebleven. De verdedigingswal en
de droge gracht zijn weer zichtbaar gemaakt.
De Geleenbeek is heringericht als
uitloopgebied voor de inwoners
van Nieuwstadt en functioneert
als onderdeel van een ecologische verbindingszone. Op een
aantal punten aan ingangen van
dit heringericht gebied staan
informatieborden waarop ook
wordt vermeld hoe de financiering van dit project tot stand is
gekomen.
Thea en ik gaan het gebied in via
de Limbrichterweg en Sluisbeekweg (naast Schutterslokaal/
weiland). Na de ingang gaan we
via een kiezelpad dat afloopt naar
de beek richting de oude Stadswal. In het bosje aan de rechterkant hoor ik de Lijster en de
Merel.
De eerste Veldleeuwerik laat zich
horen als we op de Wal staan.
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Een Kauwtje (zie foto) vliegt over.
Ook horen we hier de Vink en de
Tjif Tjaf.
Een klein blauw Vlindertje vliegt
over de Klaver. Hier en daar begint al een Klaproos te bloeien.
Daar waar de wal onderbroken
wordt i.v.m. een klein particulier
weiland horen en zien we de
Groenling met zijn klaaglijk
gezang. In dit weiland staan de
restanten van een protestbord
van Stichting De
Sporenwolf: Zij
hebben geprotesteerd tegen de
komst van de
nieuwe Yard die
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hier naast zou komen te liggen,
compleet met nieuwe spoorwegaansluiting voor vervoer van
nieuwe autos.
Het gras wat vorig jaar ingezaaid
is groeit niet erg hard, waarschijnlijk ook vanwege de afgelopen droogte. Vanaf de Wal ziet
het er dan ook nog een beetje
kaal uit. In een Meidoorn zien we
de Groenling en een Pimpelmees
bijna naast elkaar zitten. Iets
verderop bij een gegraven poel
zitten een Kraai en een Houtduif.
Daar horen we ook een Kikker.
In de late Middeleeuwen

begonnen steden en stadjes vanaf ongeveer de 11e eeuw verdedigingswerken op te werpen om
hun bevolking te beschermen.
Meestal hadden deze verdedigingswerken de vorm van een
stenen muur met poorten en
torens. De binnenste verdedigingsring van Nieuwstadt was
waarschijnlijk zon muur. Op deze
plek lag echter een tweede ring,
die bestond uit een aarden wal.
Deze wal werd opgeworpen met
de grond die vrijkwam bij het
graven van de omringende
gracht. Wanneer de wal werd
aangelegd weten we niet, wel is
bekend dat de verdedigingswerken van Nieuwstadt aan het
einde van de 16e eeuw zijn afgebroken.
Tijdens de herinrichting van het
gebied is door middel van archeologisch onderzoek de exacte
locatie van de wal bepaald en is
aangetoond dat deze aan de voet
ca 8 meter breed was.

Bij het eerste bruggetje steken
we de Geleenbeek over. Hier is
de beek een stuk breder gemaakt. Op veel plaatsen groeit
rijkelijk Kamille. Vlak voor ons
gaat weer een Veldleeuwerik de
lucht in terwijl iets verderop in het
veld een Veldleeuwerik hoog in
de lucht vliegt en uitbundig zingt.
Hier zien we ook de Torenvalk.
Aan het zingen te horen zitten er
zeker zon 4 Veldleeuwerikken in
de buurt. Een heel concert.
Aan de andere kant van de draad
waar op het veld graan staat,
staan Korenbloemen en
Klaprozen. Een stuk langs een
andere akker is ingezaaid met een
wildbloemmengsel wat heel mooi
uitziet.
Bij het volgende bruggetje gaat
weer een Veldleeuwerik omhoog.
We gaan deze brug over en zien
hoe twee Kivitten een Kraai
verjagen. Bij deze brug kun je
links richting Rijksweg en fruitwei
gaan . Hier horen we de Vink. De
Geelgors is op een redelijke
afstand te horen maar zien doen
we hem niet. Een paartje Wilde
Eenden zit op de beek. Het
gezang van de Veldleeuwerikken
blijven we bijna de hele tijd horen.
Op afrasteringspaaltjes zitten
enkele Houtduiven. Een
Veldleeuwerik zweeft naar
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beneden en laat zich het laatste
stuk als een baksteen naar
beneden vallen; vlak voor hij de
grond raakt opent hij weer zijn
vleugels.
Als we naar een poel lopen vlak
voor de fruitwei vliegt een grote
libel voor ons uit, verderop aan de
bosrand zweeft een Buizerd. Bij
deze poel is niets, geen vogels,
geen vlinders, hier ziet het nog
erg kaal uit.
Als het pad naar links gaat
richting Rijksweg gaan wij naar
rechts naar de Fruitwei. Een
Blauwe Reiger vliegt hier over.
De Hoogstamfruitbomen in deze
plukwei zijn in het voorjaar van
2006 aangeplant. Meer dan 50
peren- appels- pruimen- kersenbomen. De vruchten van de
bomen zullen voedsel bieden
voor de dieren die hier leven en
zullen gaan leven. Het is toegestaan om voor jezelf t.z.t. fruit te
plukken. De wei vormt een verbinding tussen de heringerichtte
Geleenbeek en de Vloedgraaf. Bij
de peren- en appelbomen hangen
al de nodige jonge vruchten, bij
de pruimen en kersen zien we
bijna niets. Terwijl we door de wei
lopen horen we op een behoorlijke afstand de Koekoek (zie foto)
en korterbij de Geelgors.
Bij de bosjes vlak langs de Vloed-
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graaf horen we de Nachtegaal,
het gezang gaat nog aarzelend hij
komt niet echt goed op gang. De
doorgang naar de Vloedgraaf is
met draad en bosjes nog dicht.
De paarden die grazen langs de
Vloedgraaf kunnen nog niet
richting Geleenbeek lopen. Er
zouden ook nog koeien hier gaan
grazen maar dat zal nog wel even
duren. We lopen terug naar het
fietspad en gaan dan weer richting het beginpunt.
Conclusie: Het gebied is nog een
beetje kaal, de bomen en struiken
zijn nog klein, het gras groeit nog
niet uitbundig. Toch hebben we
vandaag, op een zondag in mei
heel wat vogels gezien en of
gehoord en ervan genoten.
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