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JAARVERSLAG
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2008
door Ans Homburg

Op vrijdag 22 februari 2008 is de
jaarvergadering gehouden over
2007. Er waren 58 personen
aanwezig.
Het jaarverslag van secretaris
Ans Homburg werd goedgekeurd.
Het financieel overzicht van penningmeester Lins Baars verkreeg
de goedkeuring van de vergadering, nadat ook de kascontrolecommissie, bestaande uit
Marianne Dubois-Lammers en
Antoinette van Oosten er haar
goedkeuring aan had gegeven.
Marianne Dubois-Lammers is
statutair aftredend. In haar plaats
is de heer Marcel Richter benoemd die samen met Antoinette
van Oosten deel uitmaakt van de
kascontrolecommissie over
2008.
Bestuur
Binnen het bestuur is Ans Homburg aftredend en herkiesbaar. Ze
werd door de vergadering met
unanieme goedkeuring voor een
nieuwe periode herkozen. De ver-
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gadering gaf aan Ans Homburg
ook haar goedkeuring voor de
overname van de functie als
secretaris van de Kringloop. Het
door het bestuur voorgedragen
nieuw bestuurslid Mw. Toos
Bakker werd door de vergadering
eveneens unaniem gekozen.
De samenstelling van het bestuur
is momenteel als volgt: Jan
Hermans voorzitter,
Ans Homburg secretaris, Lins
Baars penningmeester, en de
leden John Hannen, Lei Hulsbosch, Karel Welters en Toos
Bakker.
Het bestuur vergaderde in 2008
11 keer.
Ook in 2008 maakten wij dankbaar gebruik van onze verenigingsruimte in Basisschool
Triangel, we zijn met deze ruimte
zeer tevreden. Cursussen,
lezingen en alle bestuursvergaderingen werden er gehouden.
We zijn het bestuur van de Innovo zeer erkentelijk voor de ons
geboden adequate huisvesting.

De redactie van de
Observatie, jaargang
35-2008 bestond uit
Jan Hermans, John
Hannen en Ans Homburg. De observatie
verscheen 6 keer ook
dit jaar is er weer door
verschillende leden
kopij aangeleverd,
hetgeen zeer gewaardeerd wordt.
De ledenadministratie werd verzorgd door Lei Hulsbosch en
Lins Baars.
De Kringloop telde op 1 januari
2008 328 leden. In de loop van
2008 zijn er 19 nieuwe leden bijgekomen en hebben 19 leden
zich afgemeld. De vereniging telt
per 31 december 2008 328
leden. Het ledenaantal van de
vereniging blijft stabiel.
Lei Hulsbosch hield ook in 2008
onze website voortdurend actueel en besteedde daar veel tijd
aan.
Op de site is informatie te vinden
over de vereniging in het algemeen, ons contactorgaan Observatie, cursussen, het jaarprogramma en opgestuurde waarnemingen.

Lezingen en excursies
Op vrijdag 25 januari waren er 62
personen aanwezig bij een lezing
die Dhr. Thijs Abbenhuis gaf
over het oude boerenleven en de
rijke cultuur daaromheen.
Vrijdag 22 februari werd na de
jaarvergadering die bezocht werd
door 52 personen, door Dhr. Jan
Hermans een dialezing gehouden
over het landschap en de natuur
van Noord-Tanzania. Een record
aantal van 102 personen genoten
van deze prachtige lezing.
Vrijdag 21 maart bezochten 52
personen de interessante lezing
over de broedbiologie van de
Spotvogel die werd gegeven
door Dhr. Boena van Noorden.
Woensdag 30 april was er een
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ochtendexcursie door het Susterdenhout. Er waren 40 personen
die deelnamen aan deze mooie
excursie, die in het teken van de
voorjaarsflora stond. Gidsen Jan
Hermans en John Hannen.
Zondagmiddag 25 mei een
excursie naar het Weerterbos.
Ook deze excursie onder leiding
van Jan Hermans was een succes, er waren 26 zeer enthousiaste deelnemers die speurden
naar spiegeldikkopje en kleine
ijsvogelvlinder.
Zaterdag 28 juni vertrokken we
vroeg in de ochtend met een
volle bus naar de Eifel. We bezochten het Dal van de Urft en de
kalkgraslanden bij Marmagen.
Het was een heerlijke dag. De
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verzorging in
Hotel Urfterhof
was zeer goed.
Kenmerkend
voor deze dag is
toch wel het
familie-gevoel en
het in harmonie
samengaan van
educatieve en
recreatieve
aspecten. Een
pluim voor de
organisatie en
voor de excursieleiders Jan
Hermans en John Hannen.
Zaterdag 30 augustus een middagexcursie naar de Groote
heide bij Venlo, een mooi gebied
waar de Rode dopheide voorkomt. Er waren 41 personen
aanwezig die hebben genoten
onder leiding van de gidsen Jan
Hermans en John Hannen.
Woensdag 17 september was er
de avondexcursie naar de Hompesche Molen met aansluitend
een zoektocht naar vleermuizen.
Met 50 personen was de opkomst goed voor deze interessante excursie. Hetty Meertens
gaf een goede toelichting over
de historie van de molen. Onder
leiding van John Hannen werden

drie soorten vleermuizen gescoord.
Zondag 19 oktober stond de
herfstexcursie naar het landgoed
Exaten in het teken van de herfst.
Er waren veel soorten paddenstoelen te zien. 48 personen
waren aanwezig bij deze geslaagde excursie die geleid werd
door John Hannen en Harry
Senden.
Vrijdag 21 november gaf Dhr. Gijs
Kurstjens een lezing over de
natuurontwikkeling langs de
Grensmaas met aandacht voor
de bever.
52 personen waren aanwezig bij
deze boeiende lezing.
Vrijdag 19 december gaf Dhr. Jan
Hermans een dialezing over het
bloemeneiland Madeira, met
speciale interesse voor het laurierbos. Meer als 60 personen
bezochten deze lezing met
prachtige dias en leerzame uitleg.
De traditionele kerstwandeling
op tweede kerstdag ging dit keer
naar Het Marissen bij St. Joost.
In de winterse kou stonden zon
41 personen te popelen om met
het gebied kennis te maken. De
gidsen waren John Hannen en

Jan Hermans.
Cursussen
In 2008 zijn weer diverse cursussen gegeven.
* Bomencursus: Het herkennen
van bomen in de winter en het
determineren van boomknoppen werd gegeven door Dhr.
Pierre Theunissen er waren 54
deelnemers.
Er werd gebruik gemaakt van
het cursusboekje Bomen
herkennen naar hun winterkenmerken
* De jaarlijkse vogelcursus voor
beginners en gevorderden
werd voor de 18e keer gegeven. Het thema was
Spechten. Er deden 25 beginners en 34 gevorderden mee.
De gidsen voor deze cursus
waren:
Leo Koster, Jo van Pol, Scipio
van Lierop, Nicky Hulsbosch,
Geert Peeters, John Hannen,
Jan Hermans.
Dankzij een sponsor hebben
we twee fantastische vogelgidsen kunnen maken; een
voor de beginners en een voor
de gevorderden.
* Plantencursus: voor de beginnerscursus waren 25 deelnemers en 16 deelnemers bij
de gevorderden. Deze cursus
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werd gegeven door Jan
Hermans, John Hannen,
Robert Knops, en Jo van Pol.
Als cursusboekje werd voor
de beginners een door Robert
Knops en John Hannen
eigenhandig samengesteld
cursusboek planten verhalen
achter de planten gebruikt en
voor de gevorderden de
bundel Gele composieten,
grassen en schermbloemen
* Fotobewerken met
Photoshop elements, deze
cursus werd gegeven door
Bob Luycks en telde 17
deelnemers. Het cursusboek
Fotos bewerken is voor
deze cursus gebruikt
* Paddenstoelen  mossencursus, aan deze jaarlijks
terugkerende cursus hebben
41 personen deelgenomen.
Cursusleiders Jan Hermans en
John Hannen zorgden weer
voor een boeiende cursus,
vooral de lange dag in het
Munnichsbos was top. Voor
deze cursus is een nieuw
boekwerk gemaakt Mossen
herkennen in het veld
Ook heeft de vereniging het
boekje Bomengids voor kasteelpark Hattem uitgegeven.
De vereniging heeft bezwaar aan-
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getekend tegen het kappen van
enkele bomen op de Algemene
begraafplaats te Linne, de
Gemeente Maasgouw heeft
rekening gehouden met onze
zienswijze en waar mogelijk
worden zoveel mogelijk bomen
gespaard.
Bij de uitbreiding van de Clauscentrale is samen met de Milieufederatie Limburg gekeken naar
de beste plek voor de ondergrondse stroomtransportleiding.
De werkstrook wordt zodanig
aangepast zodat kwelgebied
gespaard blijft.
Rest mij nog een woord van dank
aan alle leden, die zich in 2008 op
welke manier dan ook voor de
vereniging verdienstelijk hebben
gemaakt. Het bestuur stelt het
enthousiasme en de inbreng van
uw ideeën zeer op prijs. Wij
hopen ook in 2009 weer op U
u
allen te mogen rekenen.

LEZING OVER DE LEVENSWIJZE VAN DE OEHOE
OP VRIJDAG 20 MAART 2009
Lei Hulsbosch

Op vrijdag 20 maart houdt Landschapsvereniging De Kringloop
een vogellezing over de levenswijze van de Oehoe. De lezing
wordt verzorgd door de heer
Paul Voskamp en wordt in de
centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne,
aanvang 20.00 uur en zal ongeveer duren tot 22.30 uur. Ook niet
leden zijn van harte welkom op
deze avond.
Jaarlijks broeden er in Nederland
4-5 paar Oehoes, het merendeel
in de Provincie Limburg.
Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het nodig is om
de broedplaatsen van de Oehoe
gedurende het broedseizoen
nauwlettend in de gaten te
houden. Jaarlijks bleek er op
verschillende locaties iets aan de
hand te zijn, waardoor meerdere
broedsels bedreigd werden. In
samenspraak met Vogelbescherming Nederland is daarom een
beschermingsplan geschreven
en zijn er wat financiën vrijge-

maakt om de Oehoebescherming gestructureerd aan te
pakken.

Door Paul Voskamp:
De Oehoe verdween in de jaren
zeventig uit grote delen van het
broedgebied in Midden-Europa
door menselijke oorzaken
(landbouwgif en afschot). De
terugkeer van de Oehoe was in
grote delen van het voormalige
verspreidingsgebied ook gekoppeld aan menselijke activiteiten:
grootschalige herintroducties.
Ten gevolge van herintroducties
vanaf 1968 in de middelgebergtes van westelijk Duitsland
ontwikkelde zich in de driehoek
Aken-Bonn-Trier vanaf 1975 een
broedpopulatie.
In Noordrijn-Westfalen broedden
in 2002 100-120 paren, ook als
gevolg van deze herintroducties.
In 1993 werden in de middelgebergtes van westelijk Duitsland
ruim 200 broedparen vastge-
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steld. De ontwikkelingen in
Duitsland hielden niet op bij de
grens. In oostelijk Wallonië, de
Ardennen, vestigden zich eind
jaren tachtig de eerste
broedparen. De hui-dige
Belgische populatie is naar
schatting 30 broedparen groot.
Het vestigen van Oehoes in Limburg kan worden gezien als een
direct uitvloeisel van deze ontwikkelingen. Inmiddels heeft zich
ook een succesvol paar gevestigd in de Achterhoek. De
snelle vervanging van weggevallen broedvogels, zoals in drie
Limburgse gevallen kon worden
vastgesteld, duidt op het voorhanden zijn van voldoende rekruten. De opkomst van de Oehoe in Nederland ligt niet direct
voor de hand, omdat het nog
maar de vraag is of er gesproken
kan worden van een terugkeer als
broedvogel aangezien historische broedgevallen niet bekend
zijn. In de periode 1880-1970 was
de Oehoe in Nederland een zeldzame dwaalgast met slechts drie
waarnemingen. Dat de Oehoe
ooit eerder een broedvogel in
ons land was kan enkel worden
gegist naar aanleiding van een
vondst van naar schatting 4000
jaar oude resten bij een opgraving.
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De Oehoe heeft in Zuid-Limburg
een kans gekregen door de aanwezigheid van groeves waarin
geschikte nestgelegenheid werd
gevonden op steilwanden in
mergel-, grind- en diepe kleigroeves. Optimisme is echter
waarschijnlijk niet op zijn plaats
aangezien het aantal potentiële
broedplekken uiterst gering is. In
de visie Verborgen valleien
wordt een natuurvriendelijke
afwerking mergelgroeves die
door de Provincie Limburg werd
overgenomen. Hierin werden
voor Oehoes gunstige inrichtingsvoorstellen gedaan. De
publicatie vestigde de aandacht
op de bijzondere natuurwaarde
van deze verborgen valleien. Bij
overdracht van groeves aan
natuurbeherende organisaties
worden groeves veelal opengesteld voor het publiek. Oehoes
blijken goed in staat zich aan te
passen aan (goed voorspelbare)
industriële activiteiten in nog in
exploitatie zijnde groeves.
Volledige openstelling van
groeves voor recreatie leidt
echter onvermijdelijk tot het
ongeschikt raken als broedplek
voor Oehoes. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met het feit
dat er in het huidige overheidsbeleid geen nieuwe mergel-

winningen worden toegestaan
(Provincie Limburg, 1994), maakt
dat de toekomstverwachting
voor op steilwanden broedende
Oehoes in Nederland niet rooskleurig is. Om in Nederland
vastere voet aan de grond te
krijgen zouden Oehoes kunnen
gaan broeden. Tijdens de lezing

wordt ingegaan op de vraag of
die kans er is.
Het bestuur van de Kringloop
beveelt deze interessante lezing
erg bij U aan. Reserveer deze
datum alvast in uw agenda.

u
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VOGELCURSUS
BEGINNERS EN GEVORDERDEN 2009
door Lei Hulsbosch

Even als in voorgaande jaren zijn
de organisatoren van de vogelcursus er weer in geslaagd om
een programma samen te stellen
voor de vogelcursus beginners
en gevorderden. Het thema voor
de beginners is natuurlijk het
leren herkennen van veldkenmerken en geluiden van de meest
algemene vogels in eigen omgeving. Bij de gevorderden is het
thema: in en rond het water.
Tijdens deze cursus en de excursies zullen we extra aandacht
schenken aan de onderscheidende kenmerken van deze
soorten; kennis van zang en roep
speelt daarbij een belangrijke rol.
Samen met de gidsen heeft Lei
Hulsbosch weer een fraai cursusboek samengesteld, waarbij
natuurlijk de diverse vogelsoorten
worden toegelicht.
De samenstelling van de gidsen
is onveranderd en bestaat uit:
John Hannen, Jan Hermans,
Nicky Hulsbosch, Leo Koster,
Scipio van Lierop, Geert Peeters
en Jo van Pol. Kortom de gidsen
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hebben er weer volop zin in en
wij hopen u weer in grote getale
te mogen verwelkomen op de
introductieavond van de vogelcursus.
Voor 2009 bestaat het cursusaanbod uit:
n één informatieavond op
vrijdag 27 maart om 19.30 uur
in het verenigingslokaal.
Tijdens deze informatieavond
zullen wij aan de hand van het
cursusboekje op een aantal
aspecten van het herkennen
van vogels ingaan;
n vroege ochtend excursies:
o zondag 29 maart om 7.00
uur de Brandt in
Stevensweert;
o zondag 5 april om 7.00 uur
het Groene Woud in
Swalmen;
o zondag 26 april om 6.00 uur
de Groote Peel in Ospel.
o zondag 10 mei om 6.00 uur
de Linnerweerd in Linne.
Deze excursie naar de
Linnerweerd zal starten in
ons verenigingslokaal en

daar ook worden afgesloten met een gezamenlijke terugblik op de cursus.
De excursies starten precies op
tijd. Wees dus op tijd en
goed gekleed, want het kan s
morgens vroeg nog flink koud
zijn. Eindtijd van de excursie is
gepland omstreeks 10.00 uur
respectievelijk 09.00 uur.
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch
opgeven bij de heer L. Hulsbosch (tel. 0475-463239) of via email:
cursussen@dekringlooplinne.nl.
De kosten voor de cursus bedragen  12,- voor leden en 
16,- voor niet-leden van De
Kringloop. Deelnemers die zich
aanmelden voor de Beginners-

cursus en die in 2008 niet hebben meegedaan, betalen  10,extra in verband met de kosten
van het dikke (in kleur) uitgebrachte Beginnersboek. Het
cursusgeld vooraf overmaken op
rekeningnummer: 470.97.59 ten
name van Landschapsvereniging
de Kringloop onder vermelding
Vogelcursus 2009.
De opgave moet geschieden
vóór 21 maart. Indien op deze
dag het cursusgeld niet binnen is,
behoort U niet tot de deelnemers
en ontvangt U ook geen uitnodiging.
Rest ons U nog een fijne, gezellige, maar vooral leerzame cursus
toe te wensen.

u
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LINS BAARS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
door het bestuur
Tijdens de jaarvergadering
van de Landschapsvereniging
de Kringloop op vrijdagavond 27 februari heeft onze
penningmeester Lins Baars
de Koninklijke onderscheiding
‘Lid in de orde van OranjeNassau’ ont-vangen. Hij kreeg
de versierselen uit handen van
loco-burgemeester Twan
Huijskens. De hoge
onderscheiding werd hem
uitgereikt voor zijn 25-jarig
jubi-leum als penningmeester
van de vereniging. Sinds 1983
heeft Lins Baars met grote
inzet en elan deze bestuursfunctie mogen uitoefenen. Zijn
werk kenmerkt zich door een
grote mate van betrouwbaarheid, accuratesse en
zorgvuldigheid. Daarnaast
typeert hem zijn humor, aangename omgang met
mensen en grote betrokkenheid.

Fotografie Peter Kessels

u
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EXCURSIE NAAR HET BUNDERBOS
door John Hannen
Traditiegetrouw houden we op
Koninginnedag, 30 april, onze
voorjaarsexcursie. We bezoeken
“Het Bunderbos” te Elsloo. We
verzamelen ons op de parkeerplaatsen bij de Kasteeltuinen te
Elsloo om 9.30 uur en zullen
omstreeks 12.00 uur hier weer
terug zijn.
Zestig miljoen jaar was er ook in
Limburg een Krijtzee. Aan de
oppervlakte van het Bunderbos
zie je hier niks meer van. De
krijtlagen zitten heel diep. Krijt of
mergel komt voort uit schelpen
en skeletten van zeedieren. De
stoffelijke resten van roggen,
haaien, koralen en schelpdieren
zonken naar de bodem. Gevolg:
een meters dikke kalklaag. Later
werd het gebied opnieuw door
een zee overspoeld die klei afzette. In de bodem zorgt dit voor
een voor water ondoordringbare
laag. De laag die zon grote
betekenis heeft voor het huidige
karakter van het Bunderbos. Op
plaatsen waar de waterstagnerende kleilagen dicht onder het
oppervlak liggen, ontspringen
talloze bronnen en bronbeken.

Aanvankelijk moet dat op zeer
veel locaties hebben plaats
gevonden, omdat de Maas de
betreffende grindlagen over de
gehele lengte van het huidige
Bunderbos heeft aangesneden.
Door de oprukkende bosvorming
en de al dan niet daarmee
samenhangende hellingprocessen, is het aantal bronlocaties
in de loop der eeuwen afgenomen. De uittredende bronnen en
de daaruit talrijk voortgekomen
beekloopjes, hebben lokaal
puinwaaiers gevormd. Het Bunderbos strekt zich uit over een
afstand van zon 5,5 km tussen
Elsloo en Bunde, en bedekt een
oppervlakte van zon 144 hectare.
Het bos bevindt zich op de
oostelijke helling van het Maasdal
en bedekt daar een aantal Maasterrassen. Plaatselijk komen er
hoogteverschillen voor van 80
meter. Voorname afvoerende
beekcomplexen zijn die van
Hemelbeek en Slakbeek.
Een opvallende plant in dit bos is
het Daslook. Dit kruid vestigt zich
in afglijdende bodemformaties.
Zodoende zijn deze modder-
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stromen zichtbaar als zomen met
Daslook-planten. Deze look is te
herkennen aan de geur van uien
en aan de velden witte bloemetjes. Dit kruid is familie van de
ui en het is een beschermde
inheemse plant. De geïnteresseerde wandelaar kan naast
Daslook ook Speenkruid, Gele
dovenetel en kruiden met inspirerende namen zoals gulden sleutelbloem, gele bosanemoon,
Paarbladig goudveil en Kleine
maagdenpalm tegenkomen. In
het voorjaar zorgen al die kruiden
voor kleurrijke tapijten in het
Bunderbos.
Het bos op de hellingen ziet er
anders dan het lager gelegen
bos. Deels wordt dit veroorzaakt
door het water dat naar beneden
stroomt en voor een deel door
het verschil in samenstelling van de bodem.
Regenwater neemt
een stukje van de
bovenlaag mee, zodat
onder aan de helling
een dikkere laag rijke
grond voorkomt.
Bovenop vindt u dan
ook de eik, de berk
en de lijsterbes. Stuk
voor stuk bomen die
weinig eisen aan de
bodem stellen. Meer
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naar beneden groeien vooral de
meer eisende boomsoorten als
de es, de hazelaar, de esdoorn
en de haagbeuk. Deze bijzondere
kruidlaag en bomen zorgen ook
voor een zeer gevarieerde
vogelwereld waar we tijdens
deze excursie nader op zullen
ingaan.
Kortom denk aan een verrekijker
en een goede loep maar ook aan
laarzen of degelijk schoeisel.
Tot ziens.
Uw gidsen: Jan Hermans en
John Hannen.

u

VOORAANKONDIGING
VARIA-AVOND
OP VRIJDAG 20 NOVEMBER
door Lei Hulsbosch
Op vrijdag 20 november houdt
Landschapsvereniging De
Kringloop speciaal voor haar
leden een varia-avond. Deze
avond is uitsluitend voor de leden
van De Kringloop. Reserveer
deze datum alvast in Uw agenda.
Zoals al in het jaarprogramma
reeds vermeld hebben wij in 2009
de maand november gereserveerd voor onze leden. Speciaal
voor de leden van de Kringloop,
die iets willen vertellen of laten
zien over een zelf te kiezen onderwerp.

De varia-avonden in 2005/2007
waren zeer geslaagd. Wie herinnert zich niet de lezing over de
Phigea vlinder van Toos Derckx,
de prachtige fotos over vogels
en dieren van Nicky Hulsbosch,
de film over de jonge merels van
Mieke Heynen, de vele natuur- en
cultuurfotos van onze deelnemers aan de fotocursus, het
verhaal over de diersporen van
José Daniëls, de plaatjes over het
Kijken naar de natuur in
verwondering van Matty Stol, de
fotorapportage over De Doort
meer dan de Boomkikker alleen
van Bob en Ellen Luijks en de
beelden van de Natuurreis
Polen van de Kringlopers.
Maak fantastische fotos, filmopnamen, geluidsopname of
verslagen van wandelingen en
laat anderen leden van De
Kringloop er ook van genieten.
Hebt u een speciale hobby of
ergens onderzoek naar gedaan.
De onderwerpen zijn geheel vrij.
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De tijd die u voor het
onderwerp denkt nodig
te hebben is ook geheel
vrij. De enige beperking
die wij stellen is dat het
in een of andere vorm
iets te maken heeft met
de doelstellingen van
onze vereniging.
Bij deze doen wij alvast
een beroep op onze
leden om daadwerkelijk
een bijdrage te leveren voor deze
varia-avond. Denk er nu al over
na!!!

u

GELEENBEEK EN OMGEVING EN KLAPEKSTER
door Tom Storcken
In Observatie nummer 4/2007
heb ik geschreven over de herinrichting van de Geleenbeek bij
Nieuwstadt. De conclusie toen
was dat het gebied nog een
beetje kaal was, met nog geen
uitbundige groei van gras, bomen en struiken maar dat er wel
al van de nodige vogels te genieten viel.
Afgelopen zomer en najaar hebben hier wel al koeien van een
boer gelopen, een kudde scha-
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pen is er op doortocht geweest
en veel vogels maar ook wandelaars hebben hier genoten.
Regelmatig wandel ik hier doorheen bijvoorbeeld op weg naar
IJzerenbos.
In het najaar van 2008 hoorde ik
de eerste keer dat de Klapekster
in dit gebied was gezien.
Uiteraard ben ik bij de eerste de
beste gelegenheid gaan kijken.
De Torenvalk heb ik toen mooi
kunnen bewonderen en ook de

Buizerd. Veel
Vinken lieten
zich horen en
zien, maar de
Klapekster ho
maar.
Op dinsdagmorgen ga ik wel
eens even naar het IVN-home in
Born en het eerste wat gevraagd
wordt: heb je de Klapekster
gezien? Nee, dus op de terugweg weer even gaan kijken,
helaas weer niet te zien.
Als ik het trouwens goed begrepen heb is de Klapekster
familie van de Klauwieren. Deze
zijn o.a. te herkennen aan hun
lange staart en een brede
donkere band door of achter het
oog. Zij leven van insecten,
kleine knaagdieren en kleine
vogels.
De Klapekster is ca 22-26 cm
groot, rug lichtgrijs met wit gekleurde buik, een grote kop met
vanaf de snavel, langs en door
het oog een zwarte band. De
buik is lichter dan de rug terwijl
de vleugels in het midden een vrij
grote witte vlek hebben.
De vlucht is diep golvend en hij
schijnt zelfs zoals de Torenvalk te
bidden.
De Klapekster zou zich ophouden
in een ruig gebiedje aan de

noordkant van de Geleenbeek
als je bijna weer op de Rijksweg
uitkomt richting Susteren/Pompstation. Dit is eigenlijk het rustigste deel omdat de meeste
wandelaars van te voren al rechts
richting plukweide gaan.
Je kunt dat deel ook makkelijk via
de achterkant binnengaan via een
doodlopend pad dat alleen door
boeren wordt gebruikt om hun
land te bereiken.
Hier zie je ook rustsporen van het
ree. Heel veel Vinken en Mezen
vliegen hier rond.
Geweldig mooie grote rozetten
van Distels zijn hier te zien.
Een paar dagen voor Kerstmis
ben ik hier nog doorheen gelopen
maar weer geen Klapekster te
zien. Wel weer de Torenvalk die
een tijdje op slechts drie meter !!
afstand in het topje van een
boompje zat . Goed te zien nu de
grof gevlekte borst en de
donkere baardstreep. Als hij mij
lang genoeg bekeken heeft vindt
hij het toch welletjes en vliegt
weg.
Op 2e Kerstdag ga ik ´s morgens
toch nog maar eens kijken. ´s
Middags heb ik andere verplichtingen. Het is heerlijk open
weer en het heeft gevroren. De
eerste vogel die zich laat zien is
een mooie lichte Buizerd en veel
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Vinken. Een enkele meeuw die
mooi afsteekt tegen de blauwe
lucht en de nodige Kauwtjes.
Als ik het laatste brugje oversteek naar de ruigte staat naast
het laatste poeltje voor de Rijksweg een Reiger. De enkele
poelen die in dit gebiedje liggen
zijn nog steeds ijsvrij.
Uitkijkend over het ruiger deel
naast het wandelpad zie ik opeens een vogel met golvende
vlucht. Geen specht maar jawel
hoor, daar is hij: De Klapekster.

Duidelijk te zien zijn lichte borst
en korte stompe vleugels.
Lang kan ik niet van hem genieten, hij vliegt nog een keer op
en vliegt dan weer naar beneden
in het dichte en hoge gras. Zou
hij iets gevangen hebben...
Jammer genoeg komen er
wandelaars met honden aangelopen dus afgelopen met vogelkijken maar de moeite heeft zich
dan toch geloond.

u

PLANTENCURSUS IN 2009
door Jan Hermans
Als vervolg op de plantencursus
uit 2008 organiseert Landschapsvereniging De Kringloop in 2009
weer een plantencursus. Ook de
cursus van 2009 valt uiteen in een
cursus voor beginners en een
parallelcursus voor gevorderden.
De cursus voor beginners borduurt als het ware voort op het
cursusboek van 2008. Deze
cursus wordt gegeven door de
heren J. Hannen en R. Knops. Zij
hebben inmiddels een nieuw
cursusboek samengesteld.
Alhoewel qua opzet gelijk aan het
cursusboek van 2008, bevat het
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cursusboek voor 2009 weer een
groot aantal nieuwe planten. Het
is de bedoeling om van deze
cursusboeken voor beginners
een soort reeks te maken.
De cursus voor gevorderden
gaat een hele andere richting uit.
Op verzoek van een aantal leden
heeft J. Hermans een cursusboekje samengesteld over
plantensociologie. De cursus
voor gevorderden gaat zich bezig
houden met de samenlevingspatronen van planten. Tijdens
deze cursus leren gevorderde
plantenkenners waarom en hoe je

een vegetatie-opname maakt en
op welke wijze je kunt herkennen
met welk vegetatietype je in een
terrein te maken hebt. De cursus
plantensociologie is alleen voor
gevorderden bedoeld, die al
beschikken over een redelijk
basiskennisniveau van hogere
planten en mossen!!

excursie met veel aandacht voor
determineren in de praktijk.
Nadere gegevens volgen tijdens
de informatieavond.

De data voor de beginnerscursus planten zijn als volgt:

Zondagmorgen 5 juli:
Excursie naar de Koningssteen bij
Thorn. Start om 9.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij De Grote Hegge
in Thorn. De excursie duurt tot
12.00 uur.
Dit is tevens de laatste bijeenkomst van de plantencursus.

Vrijdag 29 mei: start beginnerscursus planten. Op deze avond
krijgt U het cursusmateriaal en
verdere informatie over de
excursies. Aanvang 19.30 uur in
de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. De avond duurt tot 22.00
uur.
Zaterdagmorgen 30 mei:
Excursie naar de Doort.
Verzamelen om 9.00 uur op de
parkeerplaats van Staatsbosbeheer in de Doort, gelegen
langs de Doorderweg, de weg
van Echt naar Dieteren. De excursie duurt tot 12.00 uur.
Zondagmorgen 28 juni:
Excursie naar naar de Kwakkertepool tussen Wijlre en
Beertsenhoven. Dit is een dag-

Vrijdag 3 juli: determinatieavond.
Start om 19.30 uur in Basisschool
Triangel te Linne. Ook deze avond
duurt weer tot 22.00 uur

De data voor de gevorderden
van de plantencursus zijn als
volgt:
Donderdag 28 mei: introductie
op het thema plantensociologie
en plantengemeenschappen. De
avond begint om 19.30 uur en
duurt tot 22.00 uur in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne.
Zondagmorgen 31 mei: Excursie
naar de Doort. Verzamelen om
9.00 uur op de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer in de Doort,
gelegen langs de Doorderweg,

19

de weg van Echt naar Dieteren.
Op deze ochtend gaan we
samen een of meer vegetatieopnamen maken van het bos in
de Doort, waarna in het veld de
analyse volgt. De excursie duurt
tot 12.00 uur.
Zaterdagmorgen 27 juni:
Excursie naar de Beegderhei.
Verzamelen om 9.00 uur op de
parkeerplaats langs de Hornerweg nabij de steenfabriek van
Beegden. Op deze ochtend
maken we samen een of meerdere opnamen van vochtige en
droge heidevegetaties. De
excursie duurt tot 12.00 uur.

wanneer het cursusgeld is overgemaakt. Wij stellen het zeer op
prijs indien U duidelijk aangeeft
Plantencursus 2009 beginners
of Plantencursus 2009
gevorderden. Dit voorkomt
onnodig puzzelwerk van de
penningmeester waarvoor het
overgemaakte geld bestemd is!
Het maximale aantal deelnemers
voor de plantencursus
beginners bedraagt 40; voor de
plantencursus gevorderden
worden maximaal 25 deelnemers
toegelaten.
Aanmelden kan tot zondag 24
mei!!

Zondagmorgen 12 juli:
Afsluitende excursie naar de
Doort van de plantencursus
gevorderden. Verzamelen om
9.00 uur op de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer. Ditmaal maken
we een of meerdere vegetatieopnamen van de graslanden in
de Doort. De excursie duurt tot
12.00 uur.
De kosten voor deze plantencursus bedragen 10 Euro voor
leden van de Kringloop en 15
Euro voor niet-leden. Zoals
bekend bent U pas als definitieve
deelnemer geregistreerd

20

u

ZIGZAGSGEWIJS DOOR…
door Leo Koster

Zoals u ziet is bovenstaande titel
niet afgemaakt. Op vrijdag 2
januari 2009 zeg ik tegen mijn
vrouw morgenvroeg ga ik naar
Thorn even de benen strekken.
Toen kwam ik al niet op de
benaming van het schiereiland
globaal ingeklemd tussen de
Belgische grens en de Maas. s
Nachts nog wat liggen na te
denken over de benaming, maar
ondanks het pijnigen van mijn
hersens over met welke letter
begon dit natuurgebiedje ook al
weer, de naam schoot me niet
te binnen. Op 3 januari 2009, het
heeft vannacht flink gevroren,
eerst even de ruiten van ijs
ontdoen en dan maar naar Thorn.
In Roermond is het al geweldig
zonnig, dat belooft iets goeds.
Maar als ik via de Maasbrug
Roermond verlaat doemt er een
muur van mist op. Zeer slecht
weer voor nieuwsgierige
mensen, was het eerste
waaraan ik dacht. Via de Napoleonsweg, Panheel, Haegenbroek
en Grote Hegge, kom ik bij een
parkeerplaats van waaruit ik het

vrij toegankelijk natuurterrein kan
betreden. Bij de ingang staat wel
een bordje maar dat verwijst naar
de Grensmaas, dus nog steeds
geen naam waarnaar ik op zoek
ben. Vanaf Borgharen tot en met
Stevensweert wordt de Maas
ook grind- of grensrivier genoemd. Dit deel vormt ter plaatse
de grens tussen Nederland en
België en is uniek voor Nederland
vanwege de grindbodem, de
hoge stroomsnelheid en het
ontbreken van scheepvaart. Via
een klaphek betreed ik het zeer
mistige gebied, links langs de
rand van de Plas Grote Hegge
zwemmen enkele grote zaagbekken, het zijn vrouwtjes. Links
langs de oever ook duidelijke en
verse knaagsporen van de bever.
Dan kom ik bij de oorspronkelijke
ingang en dan weet ik ook
opeens de naam van dit gebied;
Koningssteen. Onvoorstelbaar
dat deze benaming niet eerder in
me opkwam, dit kan niet liggen
aan de jaarwisseling want ik heb
me netjes gedragen en zeer
weinig getetterd, het zal wel de
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leeftijd zijn. Een Rivierkaart uit
1830 laat zien dat Koningssteen
als een (schier)eiland langs de vrij
stromende Maas ligt. Het gebied
is ongeveer 50 ha groot, hiervan
is ca 5 ha water. Tussen 19511957 werd hier flink gebaggerd
en grind, zand, en klei gewonnen.
In 1958 werden diverse plassen
opgevuld met mijnsteen en
afgedekt met klei, behalve de
oude plas. Het natuurpark
Koningssteen werd op 29-061990 officieel geopend en sinds
1996 wordt dit gebied beheerd
door Natuurmonumenten.
Rechts van me staat één van de
Belgische gietijzeren grenspalen
met als nummer 131. Ze hebben
een totale lengte van 2,47 meter,
het achtkantige onderstuk is 1
meter lang, de knop meet 17 cm.
Aan de grenspaal zijn
de wapens van België
en Nederland zichtbaar,
meestal het jaartal 1843 en een uniek
nummer. Met de
beheerders van het eerste
uur te weten Don
Shepherd
en Gijs Kurstjens heb
ik door dit unieke
gebied gestruind. Bij
het betreden van dit
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gebied denk ik altijd aan mijn
eerste waarneming van de
zeldzame graslathyrus.
Door begrazing met o.m. Koniks
(paarden) en Galloways (koeien)
is hier een gevarieerd mozaïeklandschap ontstaan waarin
struikpartijen met meidoorn,
hondsroos en egelantier domineren. Galloways krijg ik vandaag
echter niet te zien. Maar het hier
veel voorkomende konijn zorgt er
ook voor dat kleine plekjes open
blijven. Rijp ligt op struiken, een
bijzonder fraai gezicht.
Drie putters stoor ik, iets verder
op het pad laat een vos zijn
achterwerk zien. De aanwezigheid van vele besdragende
struiken trekt uiteraard ook vele

vogels, de schuwe koperwiek
houdt het voor gezien, de merel
en de groenling kan ik wat dichter
benaderen. Bij grenspaal 128
wandel ik rechtdoor. De
aangelegde dijk vanaf grenspaal
128 vormt de winterdijk die
aangeeft waar in 1830 de
nevengeul van de Maas lag. Als
ik bij de Maas uitkom, ter hoogte
van grenspaal 126, ga ik naar
rechts en wandel ik het Koninkrijk
België binnen. Zes fazanthennen
hebben me het eerst gezien en
gaan op de vleugels. Langs de
rand van Plas Kessenich ligt
geweldig veel aangespoelde
plastic troep. Het ijs heeft de
rand nog niet bereikt. Een
ijsvogel vliegt, zwijgzaam, vlak
voor me op. Op deze plas
drijven behalve krak- en
kuifeenden ook nog veel
meerkoeten. Weer krijg ik
de ijsvogel in beeld, zal wel
dezelfde zijn. Hier ook
oude knaagsporen van de
bever. Boven me hoor ik
de geluiden van zowel kolals grauwe ganzen. Via
grenspaal 128 verlaat ik
België weer en via de
winterdijk loop ik verder.
Een eenzame konik graast
op de grote wei, een matkop roept pèèh, pèèh,

pèèh, pèèh. Op de bevroren
oude- en nieuwe plas geen
vogels. In het wilgenbos wordt
wel gehakt maar dan door de
grote bonte specht, prachtig zon
geluid als alles zo stil en rustig is.
Aangekomen bij de Maas ga ik
rechtsaf, ik volg de paden van de
koeien c.q. paarden. Grote
Robinias pseudoacacia staan in
de buurt van een boom
waartegen de bosrank zich met
zijn dikke takken omhoog wurgt.
In het topje van een zwarte els zit
ongeveer een twintigtal putters,
ze poetsen zich, als ze weg
vliegen dwarrelt rijp naar
beneden. Een buizerd vliegt de
Maas over. Via de grenspaal 126
wandel ik naar 127 en wandel dan
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verder door de grote wei. Vijf
koniks staan nu met hun kont
tegen de wind onder enkele
bomen. Ik steek de winterdijk
over en aan de andere kant loop
ik met een boogje terug, parallel
langs de rand van de Plas Grote
Hegge. Ik zie een hoop witte
veren liggen, ze behoorden toe
aan een knobbel-zwaan. Aan de
grotere veren is duidelijk te zien
dat de puntige schacht
ontbreekt, ze zijn afgebeten. Dit
is waarschijnlijk het werk van de
vos. Op een andere plek liggen,
op een hoop, veel afgeknaagde
takken, zou hier een beverburcht
zitten? Bij de hier veel voorkomende konijnen heb ik geen

zieke exemplaren aan-getroffen.
Het lijkt net of men op rozenbottels en de heel vaak aanwezige mosgal of bedeguar
poedersuiker heeft uitgestrooid.
Maar in werkelijkheid geniet ik
van de schitterende ijskristallen
die alles bedekken. Als ik weer op
het hoofdpad kom richting uitgang geniet ik nog even van de
lach van de groene specht.
Ongeveer anderhalf uur heb ik er
vrijelijk rond gestruind, ondanks
de mist en de lage temperatuur
heb ik veel gezien en gehoord,
wat ben je toch bevoorrecht dat
je dat mag beleven.

u
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