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HET BOERENLEVEN BEGIN VORIGE EEUW
Deel 2: Het land bewerken, zaaien, oogsten, malen en bakken

door Th. Abbenhuis

De ontwikkeling van het boeren-
leven verliep begin vorige eeuw
tot de jaren vijftig vrij langzaam.
Er kwam versnelling in toen de
trekpaarden verdwenen en de
mechanisatie zijn intrede deed.
De verbouw van haver en voeder-
bieten stopte, gerst werd nog
maar sporadisch geteeld voor de
brouwerijen en suikerbieten en
maïs verschenen op het toneel.
Bedrijven met veel knechten en
meiden  werden familiebedrijfjes
van man, vrouw en soms een
zoon of dochter die het bedrijf
moesten overnemen. De ver-
werking van melk, vlees en graan
gingen naar de melkfabrieken,
slachterijen en grote
bakkerijen. Veel werk
van zaaien tot oogsten
werd uitgegeven aan
grote loonbedrijven,
daar de peperdure
machines niet meer
door één boer renda-
bel waren te maken.
Maar laat ik het in mijn
verhaal hebben over
de periode van rond

1900 tot de vijftiger jaren. Even
nog dit: mijn kennis van het
boerenleven deed ik op in eind
periode trekpaard door in mijn
vrije tijd te werken bij de boeren.
Van de tijd hiervoor door er veel
over te lezen, demonstraties bij te
wonen, maar vooral door te
praten met heel wat oudere
boerenmensen

Het land bewerken,
zaaien en oogsten

In mijn hoofdstukken zal ik het
voornamelijk hebben over een
gemengd bedrijf, dus mét land-
bouw én veeteelt, daar dit het
meest in Limburg voorkwam. Om
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het land te kunnen bewerken had
men op de eerste plaats man-
kracht, dus knechten en meiden
nodig. Had men deze dan moest
er naast genoeg paarden, ook
mest zijn. Kunstmest was er nog
niet. Had men mest te weinig,
dan was men, om de grond niet
uit te putten, aangewezen op het
zogenaamde drieslagstelsel. Zie
hiervoor deel 1.
Rond de mesthoop groeiden
graag planten die van stikstof
hielden. De Doornappel was er
eentje van. Deze plant behoort tot
de Nachtschadeachtigen en voor-
al de zwarte zaden zijn behoorlijk
giftig. Ze werden vroeger gebruikt
in heksendrankjes en zalven. De
gier van de mesthoop ging
meestal met de gierton over de
weiden, speciaal de fruitwei. De
mest zelf ging met de “ slagkar”
 naar het land, werd hier op
hopen verdeeld en daarna met de
riek gespreid. En dan kon het
bewerken van de grond met
paardentractie beginnen.
Ploegen, eggen, zaaien en
oogsten volgden elkaar op. De
ploegen ontwikkelden zich van
een eenvoudig houten “’ braban-
dertje”, via de stalen draaiploeg
naar de kantelploeg met meer-
dere scharen. Het zaaien ging in
eerste instantie met de hand.

Vanuit een omhangende zaaibak
of zak werd het graan breed-
sporig over het land gegooid. De
“zaaiviool” gaf al wat verbetering,
maar de zaaimachine getrokken
door een paard nam de boer veel
arbeid uit handen. Om vogels bij
het zaaigoed weg te houden
schoot men wat kraaien en hing
ze op aan ruiters in het veld. De
geur van ontbindende vogels
hield soortgenoten weg. Wat
mooier was, waren de bloemen
in de velden. Korenbloem,
Klaproos, witte Margriet, Kamille,
Bolderik en Spiegelklokje zag
men nog overal volop. De naam
Klaproos komt doordat de knop
met een “klap”openspringt. De

Bolderik
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plant bezit een wit giftig melksap,
net als zijn broertje de Indische
papaver, waarvan men van zijn
ingedikt sap opium en morfine
maakt. Van de zaden, die door de
wind verspreid worden, werd olie
geperst. Deze olie werd in de
melk van zuigelingen gedaan om
ze goed te laten slapen. Daarom
werd de plant ook wel slaapbol
genoemd. De zaadbol dompelde
men ook soms in suiker en
duwde hem de baby in de mond
om dezelfde reden. De Bolderik,
een mooie anjer, heeft ook giftige
zaden, die gemalen in het brood
terecht kwamen en leidden tot
ernstige vergiftigingen. Door
selectie van het zaaigoed is de
Bolderik als wilde plant inmiddels
uitgestorven. Nog gevaarlijker
was het Moederkoren. Een soort
roestzwam, die de graankorrel
besmette en liet uitgroeien tot
een donkerbruine hoornachtige
korrel. Deze bevatte het gif ergo-
toxine. Als veel hiervan, via het
meel, in het brood kwam, gaf dit
het zogenaamde St.Teunisvuur.
Je kreeg een brandend jeukend
gevoel op je lichaam of er
honderd mieren over liepen. In
ergere mate gaf het
droombeelden, blauwkleuren van
de oorlellen en afsterven van de
ledematen. Halve dorpen zijn er

aan ten gronde gegaan, voordat
men ontdekte waarvan het kwam.
Typisch was dat men in kloosters
er geen last van had. Hier had
men voldoende tijd om de giftige
korrels er als muizenkeutels uit te
rapen. Bij onderzoek naar het
Moederkoren vond men het
L.S.D. Tegenwoordig wordt
Moederkoren op de Balkan
geteeld om er stoffen uit te win-
nen, die bloedstelpend werken.
De Hamster was weer een ander
verhaal. Men zag hem als een
lastige klant die veel graan zou
hamsteren in zijn burcht om de
winter door te komen. Hij werd
hiervoor vervolgd en zelfs
uitgegraven. Door nog enkele
andere oorzaken was het dier
bijna uitgestorven. Om hem te
behouden heeft men hem gefokt
en weer in enkele beschermde
reservaatjes uitgezet.
Het koren moest 14 dagen
groeien, 14 dagen bloeien, 14

Hamster
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dagen rijpen en vervolgens met
zicht en pikkel in 14 dagen
afgedaan worden. Na het zichten
werd het, meestal door vrouwen
met stro tot schoven gebonden
en met 10 stuks in hokken op het
veld te drogen gezet. Als ze
droog waren gingen ze voor
opslag naar de graanschuur bij de
boerderij om ’s winters als men
meer tijd had, gedorst te worden.
Waren de schuren niet groot
genoeg dan werd het graan in
mijten op het veld gezet en bij
goed weer gedorst. Het dorsen
werd eerst met handkracht en de
dorsvlegel gedaan. Later kwam
de dorskast, respectievelijk de
dorsmachine aangedreven door
een paard in de manege of een
aggregaat. Een hele vooruitgang
dus!
De graanmijten werden in Zuid-
Limburg rechthoekig gebouwd, in
Midden-Limburg bouwde men ze
rond. Zo’n ronde mijt werd als
volgt gemaakt: in de grond werd
een paaltje geslagen; hier vanuit
zette men met een tweetands-
gaffel met lange steel, een cirkel
uit die met een gegraven sleufje
werd gemarkeerd. Om een mijt
van 3 meter rond te bouwen had
men 1.000 schoven nodig. Onder
de mijt op de grond werd eerst
een laag oud stro of takken-

bossen gelegd van een voet dik.
De schoven stapelde men met de
aren naar binnen zodat deze bij
regen niet nat werden. Bij haver
werd in het midden van de mijt
van takkenbossen nog een
ontluchting gemaakt om gevaar-
lijke broei te voorkomen. Men
was als de dood voor bliksem-
inslag daar men de mijt niet kon
verzekeren. Tegenwoordig wordt
het graan al meteen door
combines op het veld gedorst.
Hierdoor is opslag in de schuur of
in mijten niet meer nodig. Voor de
muizen in de schuur was er daar-
door geen voer meer, waardoor
ook de Kerkuil het zwaar te
verduren kreeg. Vooral ’s winters
met een dik pak sneeuw kon de
kerkuil ook buiten niet aan zijn
kostje komen.

Malen en bakken
En dan ging het graan naar de
molen om gemalen te worden.
De hoeveelheid die men
wegbracht was ongeveer 50 kg
en heette “ein gebêkde”. Het was
genoeg om te bakken voor twee
tot drie weken. Als loon mocht de
molenaar enkele scheppen graan
uit de zak nemen. Er werd wel
eens teveel gepakt, vandaar het
spreekwoord: voor molenaars en
advocaten bestaat een aparte



6

hemel. Men bakte in een eigen
bakhuisje dat opgestookt werd
met takkenbossen. Vanwege de
brandgevaarlijke vonken, de boer-
derijen waren meestal met stro
bedekt, moest het minstens 60
voet, ongeveer 178 m, van de
boerderij verwijderd staan. De
takkenbossen maakte men
vroeger van twijgen die bij het
snoeien en knotten van bomen
vrijkwamen. Dit afval heette de
mutsaard of mutterd. Deze naam
is afgeleid van “moetsen” of
“mutsen”, dat verminken bete-
kent. In het spreekwoord “Weten
waar Abraham de mosterd
haalt”wordt “mutsaard”bedoeld.
Het brandhout voor de brand-
stapel waarop Abraham zijn zoon
Isaac verbrandde. Een dier dat
graag in deze takkenboshopen en
warme bakhuisjes zat, was de
Steenmarter. Hij roofde wel eens
een kip of konijn, maar ruimde
ook heel wat muizen en ratten
op. Een steenmarter kan wel 2 kg
wegen en 10 jaar oud worden.
Tegenwoordig is hij hier en daar
een plaag, vanwege het door-
knagen van kabels onder de
motorkap van auto’s.
Waarschijnlijk zoekt hij hier een
warm plekje voor de nacht. In
warme bakhuisjes of achter de
kachel binnenshuis, zat ook de

huiskrekel. In de literatuur gaat dit
insect door als het symbool voor
huiselijk geluk. De meeste
mensen waren niet erg gelukkig
met zijn irriterend geluid.
Het bakkus werd naast het brood-
en vlaaienbakken ook gebruikt
voor het drogen van appelschijf-
jes, peertjes (bungeltjes) en
Morieljes. Morieljes die onver-
kocht terugkwamen van de
markt, gooide men namelijk niet
weg. Men droogde ze en voor de
volgende gang naar de markt
werden ze weer geweekt en
zagen er als vers uit. Voor brood-
bakken gebruikte men driekwart
rogge en een kwart tarwemeel
met als gist, desem. Dit was een
restje deeg van het vorige bak-
proces. Het werd met een laagje
zout erop, tegen de schimmel, in
de kelder bewaard. Voor het
vlaaibakken gebruikte men bier-
gist als rijsmiddel. Trouwens de
vlaai moest dun van deeg zijn met
veel “spies”erop om goed te zijn.
Eens per jaar werd ook de “ker-
mis-sjink”van 5 of 6 kilo in het
bakkus klaargemaakt, gebraden.
Met een Limburgs gezegde wil ik
dit deel 2 besluiten. Het luidt:
“Dae unne steinen akker heet en
un bôtte ploog en daobi-j un kaof
vanne wieef, dae heet verdreet
genog”.
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EXCURSIE NAAR HET WEERTERBOS
OP ZONDAGMIDDAG 25 MEI

door J. Hermans

Het Weerterbos is een uitgestrekt
bos tegen de grens met Noord-
Brabant aan. Grote delen van het
bos zijn eigendom van de Stich-
ting het Limburgs Landschap. In
het Weerterbos zijn onlangs
diverse natuurherstelprojecten
uitgevoerd, waardoor interes-
sante poelen en plassen met
kwelwater ont-
stonden. Ook een
bijzondere flora
kwam tot ontwik-
keling. Bovendien
is dit gebied
bekend vanwege
het voorkomen
van enkele zeld-
zame en interes-
sante vlinder-
soorten. Al met
al reden genoeg
om op zondag-
middag 25 mei
dit gebied eens
nader te gaan
verkennen.     De
excursie start
om 14.00 uur

van de Daatjes-
hoeve gelegen aan het eind van
de Heugterbroekdijk..... De locatie
is als volgt het gemakkelijkst te
bereiken: komende vanaf Zuid- of
Midden-Limburg rijdt U richting
Weert, waarbij U kiest voor de
Ringbaan Noord; rijdende op
Ringbaan Noord slaat U af naar
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het dorp Laar; in Laar volgt U de
hoofdweg, de hoofdweg passeert
als viaduct de A2, vervolgens
rechtdoor; U bevindt zich dan op
de Heugterbroekdijk; aan het
einde van deze weg ligt rechts de
Daatjeshoeve.
Deze excursie belooft zeker bij
goed weer prachtige land-
schappen en een zeer rijke flora
en fauna. Zorg voor verrekijker,
fototoestel en de nodige flora- en
faunaboeken. Gezien het voch-
tige, soms modderige karakter
van de route zijn waterdichte
schoenen of laarzen noodzakelijk!

Een klein stukje geschiedenis
Het Weerterbos was vanwege
zijn ligging in een laagte van
ousher bos en moeras. Dit blijkt
uit namen die delen van het
gebied nu nog dragen: Voorste
en Achterste Hout, Hugterbroek,
In den Vloed en natuurlijk
Weerterbos zelf. Deze naam werd
voor het eerst op kaarten uit 1666
gebruikt. Het gebied lag toen op
de grens van vijftal gemeenten:
Budel, Someren, Hugten, Weert
en Nederweert. De grenzen van
deze gemeenten waren afge-
paald. Een eerste grenspaal op
het “vijfgemeentenpunt” werd
waarschijnlijk in 1548 geplaatst.
Ook nu staat er op deze plaats

nog een grenspaal. Deze grens-
paal stamt uit 1745 en is nu een
beschermd monument. Een
ander beschermd monument in
het weerterbos is de grenskerk.
In 1648 werd de Vrede van
Munster getekend, waarbij het
huidige Nederland werd verdeeld
in een protestants en katholiek
deel. De grens van deze twee
gebieden lag ten westen van het
Weerterbos. Katholicisme was
verboden in het Staatse Brabant.
In de gemmente Weert, die toen
tot het Spaanse (katholieke)
gebied behoorde, mocht dit
geloof echter wel beleden
worden. Daarvoor werd in het
Weerterbos een grenskerk opge-
richt waar de Minderbroeders uit
Weert in de missen voorgingen.
Eerst vonden deze diensten, weer
of geen weer, in de open lucht
plaats. In 1650 werd echter een
eenvoudige kerk gebouwd, waar
tot in 1672 missen werden ge-
houden. Daarna werden ook in de
protestantse Nederlanden weer
oogluikend katholieke diensten
toegestaan. Op de plaats van de
vroegere grenskerk is in 1956 een
monument opgericht. In de tijd
waarin de grenspaal werd ge-
plaatst en de grenskerk zijn func-
tie vervulde was het Weerterbos
een stuk ruiger dan nu. Het was
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een gebied waarin wolven
leefden. Zeker tot in de 19e eeuw
leefden deze voorouders van de
hond in deze regio. Ze brachten
daarbij enige schade toe aan de
schapenteelt. De toenmalige
wolindustrie was in de omgeving
van Weert goed ontwikkeld.
Een andere industrietak rond
Weert was de leerlooierij. Hier-
voor was het Weerterbos van
groot belang. Er werd eiken-
schors gehaald, dat door water-
molens werd fijngemalen en
tijdens het leerlooiproces werd
gebruikt. Enkele zeer oude
Zomereiken in het Weerterbos
stammen mogelijk nog uit de tijd
van de leerlooierij. Het centrale
deel van het Weerterbos bleef te
nat voor reguliere landbouw. Hier
werd bos op rabatten aangelegd;
populieren en zelfs aangeplante
Grove dennen doen het op deze
vochtige bodem verrassend
goed.

Natuur
Het grootste deel van het Weer-
terbos bestaat uit verschillende
bostypen. Het centrale deel bevat
bossen waarvan van nature
Zwarte els, Zachte berk en enkele
wilgen domineren. In de onder-
groei vindt men diverse zeggen,
Koningsvaren, Gele lis en Wolfs-

poot. Dit gebied wordt door-
sneden door de Oude Graad, die
vroeger het overtollige water uit
het bos afvoerde. De Oude Graaf
wordt onder andere gevoed door
kwelwater. Dit blijkt uit planten als
Waterviolier en duizendknoop-
fonteinkruid. Op deze gegraven
beek komt een van de weinige
Nederlandse populaties van de
Beekschaatsenrijder voor, een
insect dat zijn leven op het
oppervlak doorbrengt van
schoon, niet verontreinigd water.
Bij de beek vliegen ook Weide- en
Bosbeekjuffer. Verder zien we
Alpenwater- en Kleine water-
salamander in de beek. Langs de
oevers van de beek groeien
vegetaties met Echte koekoeks-
bloem, Blauw glidkruid en Henne-
gras. Waar Hennegras groeit kan
het zeldzame Spiegeldikkopje
worden aangetroffen. Het
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Weerterbos is ook van belang
voor het Bont dikkopje en de
Kleine ijsvogelvlinder. Op zeer
voedselarme plaatsen groeien
Blauwe en Rode bosbes. Op de
kleine heideveldjes vinden we
bremsoorten, Struikhei en
Buntgras. Hier mag men ook de
Levendbarende hagedis,
Roodborsttapuit en
Boomleeuwerik verwachten. Een
aantal uitgevoerde
natuurherstelprojecten heeft er
voor gezorgd dat er nu in het
Weerterbos weer open stilstaand
water is. Het Koolespeelke
bijvoorbeeld is een prachtig

hersteld ven, waar men Pilvaren,
Moerashertshooi en veel libellen
kan aantreffen.
Kwelwater is in het Weerterbos
van grote betekenis. Van belang
daarbij is de rijkdom van het kwel-
water aan kalk en ijzer en de
relatieve voedselarmoede in
kwelgebieden door het perma-
nent hoge water.
Terreingedeelten met dergelijke
kwelverschijnselen zijn rijk aan
bijzondere planten en dieren.
Daarvan willen de gidsen van
deze dag U laten genieten. Zorg
dat U deze excursie zeker niet
mist….!

NAAR AANLEIDING VAN DE BOMENCURSUS…
MASER- OF MAZELKNOLLEN

door P. Theunissen

Tijdens de cursus Bomen herken-
nen in de winter vroeg iemand uit
de groep naar informatie over de
knobbels op diverse bomen. Op
dat moment had ik geen goed
gefundeerd antwoord klaar. Thuis
heb ik daarover enige informatie
gevonden, die ik bij deze graag
met de deelnemers van de
cursus wil delen. Allereerst de

definitie zoals te vinden in “Veen-
man’s agrarische Winkler Prins”.
Maser, mazel of mazer. Tekening
in hout, die ontstaat door het
overgroeien van herhaaldelijk
slapende ogen of verwondingen
aan een boom. Het hout krijgt
daardoor een zeer warrige
structuur, hetgeen fraaie effecten
kan geven en het hout een hoge
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waarde verleent. De handel
spreekt in dit geval van “wortel-
hout”. Maser is een germanisme.
Maserknoppen, mazelknollen of
warrelknoesten. Uitwassen aan
een boom, die men gewoonlijk
aantreft aan de stamvoet, doch
ook wel hoger aan de stam of
dikke takken. In de handel noemt
men deze uitwassen, eigenlijk ten
onrechte, wortelknollen. Het hout
van maser wordt tot fineer ge-
zaagd of gesneden en dient voor
decoratieve doeleinden (meubels,
betimmeringen, luxe voor-
werpen). In enkele gevallen wordt
het massief gebruikt voor beeld-
houwwerk.

Verder nog de volgende infor-
matie:
Mazelknollen of mazelhout
De “knollen”op bomen zijn bijna
zonder uitzondering van niet-
parasitaire aard. Bomen met
fraaie wortelknollen, hetzij aan de
voet, hetzij aan de opgaande
stam, zijn bijna altijd kerngezond
en vertonen in hun verdere groei
geen afwijking met in de nabij-
heid onder dezelfde omstandig-
heden levende bomen, waaraan
zich geen knollen bevinden.
Algemeen ontstaan deze “knol-
len”doordat een knop mecha-
nisch of fysiologisch beschadigd

is, waardoor zich in de oksels van
de knopschubben zijogen
vormen. Dit herhaalt zich bij de
zijogen enzovoort, zodat tenslotte
een dichte opeenhoping van
knoppen ontstaat. Bij verdere
ontwikkeling is er uiteraard te
weinig ruimte voor een normale
groei en expansie, waardoor de
houtvezels zich op allerlei
manieren kronkelen en ineen-
strengelen. Deze ongerichte groei
resulteert dan in een min of meer
grote uitwas aan de boom of tak.
De door “beschadiging”van de
eerste knop ingezette abnormale
knopvorming berust waar-
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schijnlijk op een groeistofwerking
afhankelijk van bepaalde fysio-
logische omstandigheden.
Normaal remt de groeistof-
productie (auxine) in een eind-
knop het uitlopen van de zijknop-
pen. Wordt nu deze remmende
werking door “beschadiging”
uitgeschakeld dan kunnen de
zijknoppen gaan uitlopen. Bij de
knolvorming schijnt nu de rem-
mende werking van de groeistof
in de zijknoppen niet groot
genoeg te zijn om het uitlopen
van de zijknoppen van de tweede
orde te remmen enzo-voort.
Als uitgangspunt van de knol-
vorming dient vaak een zoge-
naamde slapende knop (een
“normale”knop, die onder gun-
stige omstandigheden een zeer
lange “sluimerende” levensduur
kan hebben), terwijl ook knoppen
gevormd worden bij een wond de
aanleiding kunnen zijn tot knol-
vorming. De “beschadiging”bij
slapende knoppen komt meestal
hierop neer, dat door diktegroei
van de boom de knop van zijn
basis gescheiden wordt. De
abnormale knop-vorming kan dan
leiden tot een in de bast loslig-
gend ei, maar ook bij uitgroei
vanuit de basis, respectievelijk
door een secundaire verbinding
met het houtlichaam van de tak

of stam, aanleiding geven tot een
echte “wortelknol”. Bij knoppen
op wondvlakken speelt mogelijk
ook de groeistof afgescheiden
door de dan altijd aanwezige
bacteriën een rol bij de tot
knolvorming leidende abnormale
knopvorming. Tenslotte merken
we nog op, dat ook
mergstraalwoekering de oorzaak
kan zijn van een knolvorming. Het
is voorts bekend dat dergelijke
knollen van bijvoorbeeld eik,
esdoorn, es, berk, beuk en noot
voor de houtbewerking een grote
waarde kunnen hebben.
Mazelknollen zijn niet beperkt tot
loofbomen, ook bij coniferen, met
name bij Sequoiadendron,
kunnen prachtige knollen
gevormd worden.

*********
Tijdens de cursus werd aan de
cursusleider(s) verzocht om de
bomengegevens van het park
Hattem bij elkaar te zetten. Wij
zijn daar volop mee bezig, maar
het zal nog even duren voordat
het boekje er is. We willen er een
mooi verzorgde uitgave van
maken en dat kost nu eenmaal
tijd. Cursusdeelnemers dus nog
even geduld.. U hoort nog van
ons.
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KEVERVARIA deel 3: Loopkevers

door Jan Hermans en Marcel Verwijlen

Loopkevers zijn kleine tot vrij
grote (2-30 mm) langgerekte en
enigszins afgeplatte kevers met
meestal overlangs gegroefde
dekschilden, die zich onder
andere van veel andere kevers
onderscheiden doordat de voeten
(tarsen) van alle poten vijf leedjes
hebben en de draadvormige
sprieten elf leedjes. Bij de meeste
andere keverfamilies wijken deze
aantallen af.
De naam van de groep doet al
vermoeden dat het meestal om
goede lopers gaat. Veel meer dan
vertegenwoordigers van andere
keverfamilies, beschikken bijna
alle soorten over relatief lange
poten. Ze kunnen daarmee
lopend dan ook een hoge
snelheid ontwikkelen. Een
uitzondering hierop vormen
enkele gravende loopkevers. De
meeste loopkevers in onze
streken zijn echte
bodembewoners, die op de kale
bodem of in de strooisellaag
leven. Sommige bodembewoners
zijn overigens ook goede
klimmers, bijvoorbeeld ook

Carabus problematicus, die we
als tweede soort hier bespreken.
De meeste loopkevers zijn
carnivoor: ze eten levende prooi
of aas. Veel soorten zijn polyfaag,
wat wil zeggen dat ze vrijwel alles
eten wat er vioor hun kaken komt.
Er zijn echter ook zeer
gespecialiseerde soorten met
aangepaste vangtechnieken voor
mieren, slakken en
springstaarten. Enkele groepen
zoals de geslachten Amara en
Harpalus zijn in hoofdzaak
planteneters. Binnen een groot
aantal geslachten zijn er
loopkeversoorten die overdag
actief zijn, als soorten die ’s
nachts actief zijn. Loopkevers zijn
zeer gevarieerd in hun
verbreidingsvermogen. Van een
groot aantal soorten zijn alle
individuen volledig gevleugeld en
bezitten tevens goed ontwikkelde
vliegspieren: ze zijn dus goed in
staat te vliegen. Van andere
soorten, waaronder vele met een
goed loopvermogen, zoals bijna
alle Carabus-soorten zijn alle
individuen steeds ongevleugeld.
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Abax ater (nu Abax parallelepipedus)

Abax ater
(nu Abax parallelepipedus)

Een soort met de grootste ver-
spreiding van alle Abax-soorten.
In Nederland vooral verbreid in de
bossen van Limburg, Midden- en
Oost-Nederland, vrij talrijk. Het is
een nachtactieve soort. De
voortplantingscyclus is nog niet
duidelijk. In gevangenschap kan
deze kever 3 jaar en 9 maanden
oud worden. Onafhankelijk van
de biotoop en plaatselijke
omstandigheden is deze loop-
kever in staat zich gemakkelijk
aan te passen aan het voedsel-
aanbod. Abax ater jaagt op regen-

wormen, slakken en insecten-
lareven, maar ook op volwassen
insecten. Het is een zeer goede
loper. De soort is niet bedreigd,
maar waarschijnlijk wel gevoelig
voor versnippering van bossen.
Typisch is de kenmerkende brede
lichaamsbouw; de kever is geheel
zwart.

Carabus problematicus
Gekorrelde Schallebijter

In Nederland vinden we deze
grote loopkever voornamelijk op
de hogere zandgronden, maar
ook hier en daar in duinbossen
aan de kust. Hij behoort tot de
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drie algemeenste Carabus-
soorten. Het is vooral een
bossoort, die zich in het najaar
voortplant, waarbij de larven
overwinteren. Als de temperatuur
in het najaar onder de 6 graden
zakt, worden ze inactief en gaan
in winterrust. De volwassen
kevers overwinteren in kamertjes
achter schors of in holletjes in de
bodem onder grote stukken hout.
Het voedsel bestaat uit slakken
en insecten. Volgens onderzoek
kunnen de dieren zich zo’n 70-75
m per nacht verplaatsen. Is
behalve een goede loper ook een
vaardige klimmer. Het borststuk

en de rand van de dekschilden is
gemarkeerd door opvallend
blauwviolette kleuren.

Carabus problematicus Gekorrelde Schallebijter
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PLANTENCURSUS 2008

Door L.Hulsbosch & J.Hermans

In het zomerseizoen organiseert
Landschapsvereniging De
Kringloop weer een planten-
determineercursus voor begin- begin- begin- begin- begin-
nersnersnersnersners en gevorderden.gevorderden.gevorderden.gevorderden.gevorderden. De cursus
wordt gegeven door J.Hannen en

FOTOWERKGROEPJE

door P. Cuypers

In september 2007 heeft er een
cursus natuurfotografie plaats-
gevonden bij De Kringloop.
Naar aanleiding hiervan zijn een
aantal leden enkele keren bij
elkaar gekomen om te kijken hoe
vervolg te geven aan deze
cursus. Naast het fotografisch
volgen van de
Kringloopactiviteiten (kijk hiervoor
op de website van De Kringloop)
blijkt er behoefte te zijn kennis en
kunde te vergaren op het gebied
van het nabewerken van foto’s
met behulp van de computer.
Eén van onze leden, de heer Bob
Luycks, heeft zich bereid ver-
klaard om een cursus grond-
beginselen Photoshop Elements

te geven. Denk hierbij aan het
verwijderen van rode ogen en
storende beeldelementen, het
rechtzetten en uitsnijden,
presenteren enz.
Alle kringloopleden die belang-
stelling hebben in het volgen van
deze cursus kunnen contact
opnemen met P. Cuypers, tel.
0475-468400;
pietro.cuypers@home.nl of met
een van de leden van het bestuur.
In overleg zal dan bekeken
worden wanneer en in welke
vorm deze cursus gegeven
wordt. Zeker is dat het “kunnen
regelen” van een laptop een pré
is.

R. Knops (beginners), terwijl J.
Hermans de cursus voor gevor-
derden zal leiden. Voor beginners
zijn er flora’s beschikbaar, terwijl
voor beide groepen ook nog een
apart cursusboek wordt samen-
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gesteld. Alle deelnemers wordt
verzocht, indien beschikbaar, een
goede loep, notitiemateriaal en
kranten of oude telefoonboeken
(ter opslag en conservering van
de gedetermineerde planten)
mee te nemen.
De cursus voor gevorderden zal
enkele plantenfamilies behan-
delen die bekend staan “notoir
lastig”. Op de introductie-avond
staan de grassen, russen en
zeggen centraal; tijdens de
tweede binnenbijeenkomst in
augustus worden de scherm-
bloemen en de gele composieten

aan de gevorderden voorgesteld.

Het programma van deze interes-
sante cursus ziet er als volgt uit:

Vrijdagavond 23 mei:
introductieavond voor beginners
en gevorderden van de planten-
cursus.     Aanvang 19.30 uur in
Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne.
Tijdens deze avond krijgt U de
speciaal samengestelde cursus-
materialen, alsmede een inleiding
tot het determineren.
Ook wordt informatie gegeven
over de startpunten van de
diverse excursies. De avond duurt
tot 22.00 uur.

Zaterdagochtend 24 mei:
Excursie naar de Doort bij Echt.
Aanvang 9.00 uur vanaf de par-
keerplaats in de Doort langs de
Doorderweg (dit is de weg tussen
Echt en Dieteren).

Zaterdag 21 juni: driekwart
dagexcursie naar het plantenrijke
deel van de St. Pietersberg. De
excursie start om 9.00 uur9.00 uur9.00 uur9.00 uur9.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij de St.Pieters-
berg (Maastricht). De excursie
duurt tot 14.00 uur!! Denkt U aan
een lunchpakket en voldoende
drank, zeker bij warm weer.



18

Vrijdagavond 22 augustus:
binnenles om het determineren
weer goed te oefenen en speci-
fieke problemen nader te benoe-
men en op te lossen. Deze avond
vindt weer plaats in Basisschool
Triangel te Linne. De avond start
weer om 19.30 uur en duurt tot
22.00 uur.

Zaterdagochtend 23 augustus:
excursie naar Isabellegreend bij
Herten. Start bij de ingang van
het gebied te Merum-Herten om
9.00 uur. Dit is tevens de afslui-
tende excursie van de planten-
cursus.

De kosten voor de cursus be-
dragen 5 Euro voor leden en 10
Euro voor niet-leden. Wij ver-
zoeken U dit bedrag over te
maken op ons postbank-nummer
470.97.59 onder duide-lijke
vermelding van Uw naam met de
aanduiding “planten-cursus 2008”.
U kunt zich aanmelden tot en met
vrijdag 16 mei! Dit kan per mail,
schriftelijk of telefonisch bij J.
Hermans of J. Hannen (zie
daarvoor de binnenzijde van de
kaft van Observatie)

LENTEKRIEBELS

door John Hannen

De verwarming
toch nog een beetje
aan en het zonnetje
die brutaal flinke
stralen naar binnen
werpt. Af en toe
hoor je de Koolmees
zijn “riedeltjes”
oefenen. In mijn
tuintje van een paar
vierkante meter
staan Sneeuwklokjes “blank”te
bloeien, ernaast aanvullend

enkele gele mini-narcisjes. Ver-
derop staan onbedoeld, maar
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zeker niet minder gewenst,
enkele Kleine veldkersen in bloei.
Hier en daar beginnen van enkele
boompjes de knoppen voorzichtig
“te schuiven”. Er vliegen in kleine
groepjes een aantal mugjes en
vliegjes. Alles ontwaakt heel
rustig; echter net niet helemaal.
De varens hebben nog hun bruin
“verdord”rozet en maken niet
veel haast om hier iets aan te
veranderen. Een aantal exoten
hebben hun verdorde bladeren
nog steeds bij zich alsof ze deze
winter door de kou zijn verast en
van schrik vergeten zijn om hun
bladeren te laten vallen. Het is
een beetje een tweestrijd in de
tuin: De optimisten met hun
vroege bloei en de pessimisten
die nog geen aanstalten maken
voor de nieuwe zomer. Vandaag
hebben de optimisten gelijk maar
morgen, als het kan sneeuwen of
de eerste vorstdag wordt, die een
nieuwe “Elfstedentocht”inluidt, is
weer voor de pessimisten.
Deze tweestrijd in geen enkel
ander seizoen zo nadrukkelijk
aanwezig: In de zomer en winter
is datgene wat er moet zijn aan-
wezig en dit bloeit, broedt of
komt hier pleisteren en/of over-
winteren. In de herfst is alles er
geweest en gaat dit weer rusten
of wegtrekken. Maar in de lente

slaat de twijfel weer toe. Zullen
de trekvogels terugkomen en
wanneer? Zullen alle leuke bloe-
men van vorig jaar weer gaan
bloeien? Zullen we weer kunnen
genieten van de kleurenpracht
van de mooie vlinders? Zullen er
nog meer leuke waarnemingen te
ontdekken vallen als andere
jaren?
Het is ook een tweestrijd in
jezelf: Wil ik wel ontwaken uit die
lekkere winterrust binnen in mijn
warme rustige huisje. Wil ik wel
weer al die hectische lange
dagen. Kan deze tweestrijd ook
niet een van de redenen zijn van
de zogenaamde voorjaars-
moeheid bij mensen die hier
gevoelig voor zijn? Doch zogauw
de Koolmees zijn vaste
“riedeltje”onder de knie heeft, je
hebt kunnen genieten van de
liefelijke vlucht van het Oranje-
tipje en de eerste paddensnoeren
door je zijn ontdekt, wil je niet
meer terug. Het lijkt of je in een
andere versnelling wordt gezet;
het begint overal te kriebelen:
De Lentekriebels.
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JAARVERSLAG
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2007

door Ans Homburg

Op vrijdag 23 februari 2007 is de
jaarvergadering gehouden over
2006. Er waren 33 personen
aanwezig. Het jaarverslag van
secretaris Jan v.d. Vorst werd
goedgekeurd.
Het financieel overzicht van
penningmeester Lins Baars ver-
kreeg de goedkeuring van de
vergadering, nadat ook de kas-
controlecommissie, bestaande uit
Tom Storken en Marianne
Dubois-Lammers er haar goed-
keuring aan had gegeven. Tom
Storken was statutair aftredend.
In zijn plaats werd Antoinette van
Oosten benoemd die samen met
Marianne Dubois-Lammers deel
uitmaakt van de kascontrole-
commissie over 2007.

Bestuur
Geheel onverwacht overleed op
10 september jl. ons bestuurslid
en secretaris Jan van der Vorst.
Sinds 1978 (dat is 29 jaar) maakte
Jan deel uit van het bestuur van
onze vereniging. Met veel inzet,
plichtsbesef en een positieve
kritische inbreng wist hij in het

bestuur zijn ideeën en voorstellen
naar voren te brengen. Zijn humor
en enthousiasme maakten de
bestuursvergaderingen tot
plezierige en ontspannen bijeen-
komsten.
Als bestuur zijn wij dankbaar dat
wij zolang met Jan hebben
mogen samenwerken.

Binnen het bestuur zijn John
Hannen en Lei Hulsbosch
aftredend en beiden herkiesbaar.
Ze werden door de vergadering
met unanieme goedkeuring voor
een nieuwe periode herkozen.
Het bestuur heeft besloten dat
het secretariaat per 1 november
2007 is overgenomen door Ans
Homburg.
De samenstelling van het bestuur
is momenteel als volgt: Jan
Hermans voorzitter, Ans Homburg
secretaris, Lins Baars penning-
meester, en de leden John
Hannen, Lei Hulsbosch en Karel
Welters.
Het bestuur vergaderde in 2007
11 keer in Basisschool Triangel.
We maakten ook in 2007 dank-
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baar gebruik van onze vereni-
gingsruimte in Basisschool
Triangel. De cursussen, lezingen
en de bestuursvergaderingen
werden er gehouden. We zijn het
bestuur van de Triangel zeer
erkentelijk voor de ons geboden
adequate huisvesting.

Observatie
De redactie van de Observatie,
jaargang 34-2007 bestond uit Jan
Hermans, John Hannen en Ans
Homburg. De observatie ver-
scheen 6 keer,  er is door verschil-
lende leden kopij aangeleverd,
wat zeer gewaardeerd wordt. De
kopij kan worden aangeleverd via
de redactie@dekringloooplinne.nl

De ledenadministratie werd ver-
zorgd door Lei Hulsbosch en Lins
Baars.
De Kringloop telde
op 1 januari 2007
327     leden. In de
loop van 2007 zijn
er 21 nieuwe leden
bijgekomen en heb-
ben 20     leden zich
afgemeld. De vere-
niging telt per 31
december 2007
328 leden. Het leden-
aantal van de vere-
niging blijft stabiel.

Lei Hulsbosch hield ook in 2007
de website:
www.dekringlooplinne.nl actueel
en besteedt daar veel tijd aan.
Op de site is informatie te vinden
over de vereniging in het alge-
meen, ons contactorgaan Obser-
vatie, cursussen, het jaar-
programma en waarnemingen.

Lezingen en excursies
Op vrijdag 19 januari gaf Dhr.
Pierre Theunissen een dia-lezing
over botanische tuinen in West
Europa. De lezing werd bezocht
door 60 personen.

Op vrijdag 23 februari werd na de
jaarvergadering een  boeiende
lezing door Jan Hermans
gehouden over de mieren op de
Beegderhei. Er waren 61
personen aanwezig.
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Vrijdag 23 maart was er een
lezing over de broedbiologie,
leefwijze en bedreigingen van de
Kerkuil en de Roek. Deze lezing
werd gehouden door Dhr. J.
Ummels.
Van deze lezing genoten 60
personen.

Op Koninginnedag 30 april
maakten we een ochtendexcursie
naar de hellingbossen in de
omgeving van Valkenburg. Er
waren 58 personen aanwezig die
genoten van wat de gidsen Jan
Hermans en John Hannen hen
over de prachtige voorjaarsflora
te vertellen en te tonen hadden.

Op zondag 20 mei was er een
excursie naar de Doort, een
gebied dat we vaker bezoeken
maar altijd weer boeit door zijn
bijzondere flora, en natuurlijk het
paradepaardje de boomkikker. Er
waren 43 enthousiaste deel-
nemers. Gidsen waren Jan
Hermans en John Hannen.

Op woensdag 20 juni vond de
avondexcursie plaats naar het
prachtig gerestaureerde kasteel
de Grauwert te Montfort. Dhr.
Coenen vertelde boeiend over de
historie  van het kasteel. Daarna
was er nog een wandeling door

het Rozendaal met de gidsen
John Hannen en Jan Hermans. Er
waren 36 personen aanwezig.

Zaterdag 7 juli deden 18 personen
mee aan de nationale nacht-
vlindertelling op de Beegderhei.
Een gezamenlijke activiteit met de
Vrienden van de Beegderhei.

Zondag 26 augustus was er een
lange dagwandeling in het
Swalmdal. Een mooi gebied met
een afwisselend landschap. De
23 deelnemers picknickten met
prachtige vergezichten over de
heidevelden met jeneverbessen.
Gidsen waren John Hannen en
Jan Hermans.

Op zaterdagmorgen 29
september stonden er ondanks
de stromende regen toch nog  15
personen klaar voor een excursie
op de Meinweg. De excursie
werd door de gidsen Jan Herman
en John Hannen ingekort van-
wege het bar slechte weer.

Zondag 21 oktober was de
herfstexcursie naar het Kessel-
eikerbroek met als thema
paddenstoelen. Een gebied waar
we met de vereniging nog niet zo
vaak geweest zijn. Er waren 21
personen aanwezig. Gidsen Leo
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Koster en John Hannen.

De lezing van Jan Hermans op 2
november over Peru en Boliva
was geweldig. Er waren 62 per-
sonen aanwezig, die aan de reac-
ties van de toehoorders te horen,
allen zeer genoten hebben.

De varia-avond op vrijdag 23
november was een groot succes,
de inbreng van de leden die deze
avond verzorgden was heel
verschillend van onderwerp.
Zoals de telling van de Phegea-
vlinder, de film over de jonge
merels, het leven van de metsel-
bij, de prachtige foto’s over de
Doort, paddenstoelen, vogels en
van een reis naar Polen.
De deelnemers en toehoorders
hebben zeer genoten. Er waren
58 personen aanwezig.
Lei Hulsbosch heeft veel tijd
besteed aan het verzorgen van
deze avond, daarvoor ons
compliment.

Vrijdag 14 december was het
tweede deel van de dia-lezing van
Annemarie van Diepenbeek.
Geen onbekende bij onze vereni-
ging, zij hield een boeiend verhaal
over diersporen, de nadruk lag bij
deze lezing op vogelsporen en
sporen van amfibieën en rep-

tielen. Er waren 40 personen
aanwezig.

Op 26 december Tweede Kerst-
dag vond weer de traditionele
kerstwandeling plaats die dit jaar
ging naar de Beegderhei. 29
personen waren aanwezig. Gids
John Hannen vertelde een
boeiend verhaal o.a. over de
ontstaansgeschiedenis van dit
prachtige gebied.

Cursussen
Ook in 2007 werden weer diverse
cursussen gegeven,
- De vogelcursus voor beginners

en gevorderden werd voor de
17e   keer gegeven met als
thema Gorzen en Vinken; er
deden 31 gevorderden en 29
beginners mee. Gidsen voor
deze cursus waren: Nicky
Hulsbosch, Scipio van Lierop,
Jo van Pol, Leo Koster, Geert
Peeters, Jan Hermans en John
Hannen.

- In juni werd gestart met de
Libellen-en Dagvlindercursus.
Er waren 43 cursisten voor
deze boeiende cursus,
Cursusleiders waren Jan
Hermans en John Hannen.

- Voor het eerst is er een foto-
grafiecursus gegeven door
Piëtro Cuypers, 34 deelnemers
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maar wel een vermelding in de
“natuurgids”, waar de wandel-
route te zijner tijd in geplaatst
wordt.

De vereniging heeft ook protest
aangetekend tegen de bomenkap
in de Linnerweerd.
Dit zoals u wel bekend is, met
goed resultaat. De bomen zijn
vooralsnog gespaard.

Rest mij nog een woord van dank
aan alle leden, die zich in 2007 op
welke manier dan ook voor de
vereniging verdienstelijk hebben
gemaakt. Het bestuur stelt het
enthousiasme en de inbreng van
ideeën zeer op prijs. Wij hopen
ook in 2008 weer op U allen te
mogen rekenen.

gingen op pad om hun kennis
over fotografie uit te breiden.
Uit deze cursus is een
fotogroepje ontstaan dat
regelmatig bijeen zal komen.

- De paddenstoelen en
mossencursus werd ook dit
jaar weer gegeven, en telde 46
deelnemers. Cursusleiders Jan
Hermans en John Hannen.

Bijzondere vermelding is toch wel
de uitgave van het prachtige
tweedelige boek: “Paddenstoelen
herkennen in het veld” met
determinatiesleutels, veldken-
merken, figuren en verspreidings-
kaartjes. Dit boek werd samen-
gesteld door Jan Hermans die
daar heel wat uren heeft inge-
stoken.

I.v.m. het 25 jarig bestaan van het
IKL is in 2007 een landelijke prijs-
vraag uitgeschreven om “een
ommetje rond
het dorp” te
creëren. Hieraan
heeft de vereni-
ging meegedaan,
Lei Hulsbosch en
John Hannen
hebben hiervoor
een wandeling
door de Linner-
weerd uitgewerkt.
Helaas geen prijs,
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