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OP ZATERDAG 23 MEI DAGWANDELING
NAAR HET GERENDAL MET EEN BEZOEK
AAN DE ORCHIDEEËNTUIN
door Jan Hermans
Op zaterdag 23 mei bezoekt
Landschapsvereniging De
Kringloop het Gerendal en de
orchideeëntuin van Staatsbosbeheer. Het betreft een dagexcursie die alleen voor leden
van de Kringloop wordt georganiseerd. Gestart wordt
s ochtends om 10.00 uur vanaf
de parkeerplaats aan de ingang
van de Gerendalsweg. De ingang
van deze weg (met parkeerplaats)
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ligt langs de weg tussen OudValkenburg en Strucht (zie
kaartje). Vanaf de parkeerplaats
wandelen we het Gerendal in en
bekijken we al een deel van de
hellingbossen. Rond 14.00 uur
ontmoeten we de gidsen Jussen
en Heijenrath, die ons zullen
rondleiden in de orchideeëntuin.
Deze excursie zal tot 17.00 uur
duren.
Denk aan lunchpakket, voldoende

drank, verrekijker, flora (orchideeëngids), regenkleding, stevig
wandelschoeisel en natuurlijk aan
Uw fototoestel. Het belooft een
geweldige dag te worden!
Het Gerendal is het grootste
droogdal (zonder rivier of beek)
tussen Gulpen en Valkenburg aan
de Geul. Het strekt zich uit vanaf
Strucht (bij Schin op Geul) in het
geuldal tot bij Ingber op het
plateau van Margraten. De lengte
bedraagt zon vier kilometer. Aan
de monding bij de Geul is het dal
ongeveer 800 m breed en ro m
diep in het landschap

ingesneden. Het gerendal heeft
net als andere grote droogdalen
een asymmetrische vorm. De op
het westen of zuiden gerichte
hellingen zijn het steilst. Andere
droogdalen zijn bijvoorbeeld de
Sibbergrubbe (tussen Valkenburg
aan de Geul en Sibbe) en de
Ingbergracht (tussen Gulpen en
Ingber). Ze vormen de begrenzing
van de streek rond het
natuurreservaat Gerendal, een
zeer heuvelachtig landschap,
doorsneden met een
aaneengeschakelde reeks van
dalen, grubben, grachten en holle
wegen.

3

Zeldzame planten

De omgeving van het Gerendal is
rijk aan tal van bijzondere planten
die gebonden zijn aan kalkrijke
bodem. De flora van de bossen
en bosranden vertoont veel
overeenkomst met die van het
Savelsbos bij Gronsveld.
De mooiste kalkrijke bosvegetaties, het Parelgras-Beukenbos
en het Kalk-Beukenbos, zijn
gelegen in het Gerendalsbos, het
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St.Janschbos en het Biebosch.
Een kenmerkende plant voor de
omgeving van het Gerendal is het
Rood peperboompje, een soort
die plaatselijk nog talrijk in het
Parelgras-Beukenbos voorkomt.
De meeste planten van de
kalkrijke graslanden zijn ook te
vinden op de Kunderberg.
In het gebied tussen Gulpen en
Valkenburg aan de Geul gedijen
opmerkelijk veel soorten. In de
bossen groeien de Bergnachtorchis, Grote keverorchis,
Mannetjesorchis en Purperorchis.
De voorgenoemde soorten
hebben een voorkeur voor licht
beschaduwde plaatsen. Langs de
bosranden zijn andere soorten te
vinden: Bleek bosvogeltje, Breedbladige en Bruinrode wespenorchis. De Bijenorchis en de
Vliegenorchis hebben een voorkeur voor meer open terrein, het
liefst met een enigszins, losse
omgewoelde bodem.
Het periodiek kappen van bosranden en struwelen, alsmede
het periodiek laten grazen van
schapen vormen de belangrijkste
maatregelen om groeiplaatsen
van de orchideeën te behouden.
Op zulke plekken groeien ook
andere zeldzame en kwetsbare
plantensoorten. Sinds 1995 zijn
alle orchideeën overigens

wettelijk beschermd, het plukken
en uitgraven is dan ook niet
toegestaan.
De orchideeëntuin
De meeste kalkgraslanden zijn
niet toegankelijk. In het Gerendal
is op initiatief van W.H.Diemont in
1958 een orchideeëntuin aangelegd. Het betreft een eertijds
bemeste graslandhelling die door
een geringe bodembewerking en
een aangepast beheer (hooien en
schapenbeweiding) is omgevormd tot een kalkgrasland waarvan de bloemenpracht thans van
zeer dichtbij bekeken kan
worden.
Hoewel de periode 1958-1974 bij
wijze van experiment enkele
bedreigde orchideeënsoorten zijn
geplant, is nadien een vrij
natuurlijke situatie ontstaan. Bijna
alle aanwezige planten hebben
zich spontaan gevestigd.
Inmiddels berust ook het merendeel van de aanwezige orchideeën op natuurlijke vestiging. In
de tuin bloeien aapjesorchis,
Bosorchis, Groene nachtorchis,
Grote keverorchis, Grote
muggenorchis, Hondskruid,
Mannetjesorchis, poppenorchis,
Purperorchis en Soldaatje. Alleen
de schaars voorkomende
Bokkenorchis is eigenlijk meer

een zuidelijke soort. De orchideeëntuin is juist een bezoek in
mei waard, want de meeste
inheemse orchideeën bloeien van
half april tot half juni.
Deze excursie in een typisch ZuidLimburgs landschap mag U niet
missen. Op deze dag krijgt U een
mooie gelegenheid om eens
kennis te maken met de diverse
inheemse orchideeën die ons
land, met name Zuid-Limburg,
nog rijk is. Dat alleen al is reden
genoeg om deze dag te reserveren. Wij proberen te zorgen
voor aangenaam weer ..

u
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NACHTVLINDEREXCURSIE NAAR
DE BEEGDERHEI OP WOENSDAG 15 JULI
door Jan Hermans

Op deze woensdagavond
organiseert Landschapsvereniging De Kringloop samen
met de Vrienden van de Beegderhei een nachtvlinderexcursie.
Voordat we gaan starten met de
nachtvlinders maken we een
avondwandeling over de mooie
Beegderhei. We starten om 19.30
uur vanaf de parkeerplaats
langs de weg Beegden-Horn
(nabij de steenfabriek). Vandaar
wandelen we via de Franse berg
in de richting van het Verloren
Ven.
Het Verloren Ven is een van de
bijzondere vennen in het gebied.
Zon tien jaar geleden is dit ven
uitgeplagd, waarna het regelmatig door schapen werd begraasd. In het ven komen verschillende belangrijke plantensoorten
voor zoals Kleine zonnedauw,
Gewone dophei, Duizendknoopfonteinkruid, Moerashertshooi, Witte waterranonkel,
Draadzegge, Vlottende bies en
Snavelzegge.
Het plaggen van de heiden en
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venoevers en het uitbaggeren van
het ven heeft gezorgd voor het
herstel van mooie soortenrijke
begroeiingen.

Dat geldt ook voor de prachtige
natte heide bij het Fengersven en
het ven bij de Franse Berg. Ook
de droge heide is het bekijken
waard, zeker op de plekken waar
afwisseling met stuifzand en
Buntgrasbegroeiingen aanwezig
is.
Al deze biotoopjes zijn voor
insecten zeer aantrekkelijk en
naarmate de avond zal invallen
verheugen we ons op de
verrassende vlinders die op het
witte doek zullen gaan
verschijnen.

Aan de rand van de Franse Berg
wordt het witte doek
opgespannen en hier zullen we
tot 23.00 uur of langer wachten
op datgene wat zich zal vertonen.
Behalve nachtvlinders zijn ook
vaak andere insectengroepen
actief zoals waterkevers,
wantsen, vliegende mieren,
vliesvleugeligen. Afhankelijk van
de temperatuur, maanstand en

wind is het altijd vooraf moeilijk
te voorspellen hoe het gaat
worden.
Daar het vooral een wachtexcursie wordt in het tweede
deel van de avond kan een
zitstoeltje, zaklamp en afhankelijk
van de weersvoorspelling een trui
of regenjack van pas komen.

u

OP HET VINKETOUW
door Tom Storcken
Al vele jaren heb ik in de tuin her
en der vogelvoerplaatsen gehad.
Een jaar of vier geleden heb ik
twee nieuwe voerplaatsen/huisjes
gemaakt: een vlak naast het huis
en de ander een tiental meter
verder weg. Sinds twee jaar blijf
ik ook in de zomer gewoon
doorvoeren. Hier heb ik al met
veel mensen discussies over
gehad. Is dit nou wel goed.
Voor mij is het antwoord heel
eenvoudig. We hebben zowel in
de winter als in de zomer heel
veel vogels in de tuin en een
groot deel van deze vogels komt
ook in de zomer eten halen uit de
voerplaatsen. Wel heb ik in de

zomer een ander mengsel (wildzang) dan in de winter: dan meer
maisdelen en zonnepitten etc.
Dus zolang er vraag is van de
vogels.......
Meestal geef ik rond half 9 in de
morgen nieuw voer. Als ik dan de
achterdeur open doe vliegen
meestal de mussen al weg. De
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mussen die hier bivakkeren zijn
de Huismus en de Heggenmus.
De Huismussen broeden bijna
ieder jaar een of twee keer aan
de achterkant van het huis onder
de pannen. Ze zijn vrij brutaal en
er heerst een behoorlijke
rangorde. Je kunt duidelijk zien
dat wanneer Vader Mus aan het
eten is, de jongeren van vorig jaar
even op afstand blijven. De
Heggenmussen zijn hier nog
volop omdat en bij mij en bij de
buurman genoeg heggen en
struiken zijn. De Heggenmussen
hippen meestal beneden rond de
voerhuisjes rond en pikken o.a.
op wat er over de rand wordt

gegooid door andere vogels.
De Heggenmus is iets kleiner dan
de Huismus en heeft bv. ook een
dunnere snavel. De kop van de
Heggenmus is blauw/grijs terwijl
mannetje Huismus iets zwarte
bef heeft.
Aan de linkerkant van de tuin
staat een stukje schutting van de
buren waar de buurman jaren
geleden, om duiven te weren,
een stuk draad heeft gespannen.
Als ik nou naar buiten ga vliegen
de vogels weg van de voerhuisjes
en meestal gaan ze dan  Op het
Vinketouw zitten wachten tot ik
een paar meter weg ben en dan
vliegen ze weer terug. Zo heeft de

u
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draad van de buren toch nog een
goeie functie gekregen.
Natuurlijk komen er meer vogels
wat halen. De Groenling van de
Vinkenfamilie met zijn prachtig
geel/groene verenkleed is een
vaste bezoeker.
De vink mag ik natuurlijk niet
vergeten, met zijn blauw/grijze
kruin en mooie roestachtige
borst. Het vrouwtje is veel minder
gekleurd. Ook de Vink fourageert
meestal op de grond.
Het Roodborstje en de Winterkoning komen sporadisch langs
en eten dan ook op de grond.
De Merel is een van die brutalere
gasten. Als ze in het voerhuisje

gaan vliegt de rest weg. Ze blijven
echter nooit lang, maar komen
wel regelmatig terug.
Houtduiven en Tortels behoren
tot de vaste soort stofzuigers. Ze
kunnen wel 15/20 minuten aan
een stuk rond de voerplaatsen
scharrelen. Ze kunnen net niet in
de voerhuisjes komen, daarvoor
heb ik de openingen iets kleiner
gemaakt. Dit heb ik gedaan om te
voorkomen dat de Sperwer zo
naar binnen kan vliegen.
De Sperwer vangt hier af en toe
een Tortel of Houtduif, dan vind ik
de resten weer ergens achter in
de tuin.
Vorig jaar zat ik de kamer en zat
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een duif op ca twee meter van de
voertafel op de grond. Een
Sperweg komt aanvliegen en pakt
de duif en wil beginnen met zijn
maaltje.
Hij of Zij kijkt om zich heen en
ziet mij zitten.
Even is hij besluiteloos maar
denkt dan waarschijnlijk toch:
kaper op de kust.
Hij neemt de duif mee naar
achter in de tuin en gaat daar
verder met zijn maal.
Andere vogels die wel in de tuin
komen maar niet op de voertafel
zijn de Ekster en de Gaai.
De lijster komt ook niets halen
maar laat ons wel genieten van
zijn zang.
Welke ik natuurlijk niet mag
vergeten zijn de Koolmees en
Pimpelmees. De Koolmees komt
aanvliegen, pikt zijn zaadje mee
en vliegt dan meestal weer weg.
De Pimpelmees haalt wat meer
capriolen uit. De omhulsels van
de zonnepitten vind ik terug op
een paar vaste plaatsen in de tuin
waar ze door de vogeltjes worden
achtergelaten.
Als er Mussen in de huisjes zijn
maakt de Koolmees meteen
rechtsomkeer. Terwijl ik al dacht
dat een Koolmees een brutale
vogel was. Staartmezen komen
wel eens in de tuin. Enkele jaren

10

geleden hebben ze achter in de
tuin gebroed en waren er twee
jongen. Nadat ze uit het nest
waren hebben ze daarna nog
enkele dagen en nachten
doorgebracht op het met klimop
begroeide dak van de
rommelopslag achter in de tuin.
Terwijl ik dit zit te schrijven vliegt
een Koolmees af en aan, even
een zaadje en dan weer hup weg.
Drie jaar geleden, voordat ik ook
in de zomer ging voeren heeft
een stel Merels gebroed en
jongen gekregen in het voerhuisje
het kortst bij het huis. Er bleven
twee flinke jonge vogels over die
daarna nog regelmatig eens
kwamen kijken. Het jaar daarna
hebben ze weer een nest
gemaakt in het voerhuisje. Het
uitbroeden ging goed. Maar toen
ontdekte een Ekster het nest en
roofde het leeg. Het stel merels
heeft nog regelmatig bij het nest
rondgehangen maar niet meer
gebroed. Het was hun waarschijnlijk toch te gevaarlijk.

u

EXCURSIE NAAR HET BEESELS BROEK
door John Hannen
Zondag 21 juni bezoeken we “Het Beesels Broek” te Beesel. We
verzamelen ons op de parkeerplaatsen bij de Kerk van Beesel om 14.00
uur en zullen omstreeks 16.30 uur hier weer terug zijn.
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Het reservaat (28 ha) maakt deel
uit van een ten zuidoosten van
Beesel liggend gevarieerd
cultuurlandschap. Oorspronkelijk
is dit nog een oude Maasmeander welke enkele eeuwen
terug bestond uit een kwelmoeras met enkele turfgaten. De
oude Maasmeander zorgde voor
ingesneden geulen in het
landschap en is later gedeeltelijk
opgevuld met kleiige afzettingen
(oude rivierklei) en plaatselijk
veen. Het gebied is hierna verkaveld in weilanden, bos en nog
enkele moerassige percelen. Op
de tekeningen is de situering van
het Beesels broek en de Bakheide aangegeven en op een
uitsnede van de hoogtekaart
Nederland van excact hetzelfde
gebied is te herkennen hoe de
Maas eertijds heeft gestroomd.
In het Beesels Broek is nog een
waardevolle kern met Elzenbroekbos en helokrene bronnen te
vinden. Behalve dit elzenbroekbos bevat dit gebied ook enkele
populierenbossen welke worden
afgewisseld door kleine vochtige
graslandpercelen. Enkele
kenmerkende planten van het
populierenbos zijn: Grauwe wilg,
braam, Zachte berk, Amerikaanse
vogelkers, Wilde lijsterbes, Brede

12

stekelvaren, Holpijp (sloot) en
Moeraszegge.
In het elzenbroekbos vinden we
de volgende soorten: Zwarte els
(dominant), Es, Wilde kamperfoelie, Aalbes, baam, Brede
stekelvaren en Moeraszegge
(dominant).Enkele beekjes doorsnijden het gebied. Het Beesels
Broek geeft nog een goed beeld
van het vroeger aanwezige,
natuurrijke, cultuur-landschap.
Vanaf 1980 is Het Limburgs
Landschap gestart met het
aankopen van het Beesels Broek.
Het gebied ontleent zijn waarde

aan de overgang van vochtige
naar droge omstandig-heden die
er ook voorkomen. In 1999 is een
natuurherstelproject uitgevoerd.
Er is toen een vroeger
opgebracht zanddepot
weggehaald. Nu is er een
ondiepe kwelplas ontstaan. Via
een uitgebreid netwerk van
slootjes verdwijnt het kwelwater
via de naar het zuiden stromende
Teutebeek en de naar het
noorden stromende Huilbeek uit
het gebied. Een geheel hiervan
afwijkende soortensamenstelling
kan men aantreffen op de
gronden van een zandopduiking
nabij de Baxhof (ten zuiden van
het Broek) en op de terrasovergangen. Op deze drogere
gronden zijn weer geheel andere
planten te vinden als: Bochtige
smele, Drienerfmuur en Valse
salie die in het droog eikenberkenbos voor komen. Terwijl
op de iets rijkere gronden ook
Kruipend zenegroen, Boskortsteel, Groot heksenkruid en de
voor deze contreien zeldzame
Bosanemoon. De graslandpercelen kleuren in het voorjaar
roze van de Echte koekoeksbloem met hier daar plukken
lichtpaars van de Pinksterbloem
en de gele plukken van de Grote
ratelaar. Het kleinschalige

landschap met zijn netwerk van
onverharde wegen, ruige bermen
en oevers alsmede het extensieve gebruik van de landbouwgronden is zeer geschikt voor
allerlei diersoorten. Met name de
Das maakt gebruik van dit gebied
om er zijn voedsel te zoeken.
Echter ook voor de iets kleinere
beestjes, de insecten, is hier
voldoende reden om rond te
vliegen, of te kruipen. Een van de
eerste Gouden sprinkhanen (zie
foto, vrouwtje)in Limburg zijn hier
in 1992 gevonden. Ook de dagvlinders, hier komen 15 soorten
voor, zullen onze aandacht
krijgen.
Het is dan ook aan te raden om
een goede loep mee te nemen.
Bovendien is het raadzaam om bij
natter weer stevige schoenen
dan wel laarzen mee te brengen.
De excursie zal worden geleid
door Jan Hermans en John
Hannen.

u
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VLEERMUIZEN EN ONGEWERVELDEN
IN ZUID-LIMBURGSE FORTEN
door John Hannen

Maandag 09-02-2009 verzamelen
zon tien mensen zich voor Fort
Sint Pieter in Maastricht.
Buiten regent het zo hard dat je in
no timezeiknat bent. Op de
begane grond in Fort Sint Pieter
worden we verwelkomd door het
gidsen- echtpaar hier die overal
een sleutel van hebben. De
vrouwelijk helft van dit echtpaar
laat me een ruimte zien waar
tijdens de oorlog twee paarden
hebben gestaan, hun namen zijn
nog zichtbaar op de muur: Max
en Jules. We lopen dan eerst de
helemaal rond in de bovenstekelders waar we in allemaal
aparte kamertjes, de kanonnenkamers, komen. In vele kamers
staan nog kanonnen en in andere
wijzen de gaten in de muur
waarvoor deze gediend hebben.
Hierna gaan we pas naar de
lagere kelders, langs de waterput.
We bezoeken tussendoor nog de
open ruimte die te bestempelen
is als een soort eerste verdieping.
Voor het gemak zal ik deze
achtereenvolgens bovenste
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kelder, onderste kelderen
eerste verdiepingnoemen. Fort
Sint-Pieter is een van de meest
markante onderdelen van de
Maastrichtse vestingwerken. Het
fort werd in opdracht van de
militaire gouverneur van
Maastricht Daniël Wolff, baron
van Dopff gebouwd in een
vijfhoek ter verdediging van de
zuidelijke vestingmuren van
Maastricht. Dit werd noodzakelijk
gevonden nadat de Fransen in
1673 de Sint-Pietersberg hadden
ingenomen om van hieraf met
kanonnen bressen te slaan in de
zuidelijke vestingmuren. Vanuit dit
fort zou voortaan elke zuidelijke
aanval afgeslagen kunnen
worden. In 1717 bezocht tsaar
Peter de Grote de veste. Hij werd
natuurlijk feestelijk ontvangen
door bovengenoemde
gouverneur. Het fort heeft het in
de geschiedenis niet altijd even
gemakkelijk gehad; zo werd het
in 1794 door de Fransen in de rug
aangevallen tijdens een van de
vele belegeringen van Maastricht.

In het begin van de negentiende
eeuw is het nog ingrijpend
gemoderniseerd om aan de eisen
van de tijd te kunnen voldoen. De
veste verloor zijn verdedigingsfunctie na het opheffen van de
vesting Maastricht in 1867.
In de onderste kelders worden
Baardvleermuizen gevonden
alsook Meervleermuizen. In de
plafonds zitten een soort
rookkanalen, de kruitdampen
moeten ergens weg kunnen.
Hierin wordt de vondst van de
avond gedaan. In deze schoorsteen zit, de vrij zeldzame Vale
vleermuis. Op sommige plaatsen
zitten ook vele Huisspinnen, hier
zijn echter enkele soorten van.
Daar ik geen mannetje ter
determinatie heb mee genomen
zijn deze niet met zekerheid, via
de pedipalpen, op soort te
brengen. Er worden enkele dode
Rouwtorren (Tenebriodae)

gevonden die echter ook te zeer
zijn aangetast om op soort te
brengen. Wel met zekerheid zijn
de pissebedden te onderscheiden; het is helaas allemaal,
de meest voorkomende, Ruwe
pissebed (Porcellio scaber). Er zijn
wel iets lichtere beesten bij die
afwijken vanwege hun vervelling.
Er wordt ook nog een Gewone
duizendpoot gevangen. Op
verscheidene plekken wordt het
mooie Roestje (zie foto)
gevonden; een nachtvlindertje
welke we in deze grotten vaker
vinden. Typisch is dat ik deze
nachtvlinder vrijwel nooit in de
vrije natuur tegengekom. Ook
een aantal Dagpauwogen
overwinteren hier hangend aan
het plafond.
In de onderste kelderwordt een
Franjestaart gevonden alsook
twee Baardvleermuizen en maar
liefst vijftien Ingekorven
vleermuizen die in drie groepjes
bij elkaar hangen. Het meeste
wonderlijke hier waren twee
grote dode kokerjuffers zonder
hoofd die dus niet meer op naam
kunnen worden gebracht.
Vreemd hoe zij hier op zon
diepte nog gevonden worden.
Bovenin het Fort op de eerste
etagewordt een ver weggekropen vleermuis gevonden
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die als vleermuis nauwelijks te
herkennen is en dus ook niet
gedetermineerd kan worden. Wel
duidelijk te herkennen hier zijn vijf
Gewone dwergvleermuizen. Ook
zitten in de voegen van de muren
in propjes bij elkaar; meer dan
honderd Blinde bijen (Eristalis
tenax). Ook is een sluipwesp
gezien waar ik geen soortnaam
van heb gehoord. Ondanks het
barre weer toch een interessante
avond met soortenrijke vondsten
gehad.
Precies een week later 16-02-2009
bezochten we Fort Willem I aan
de noordkant van Maastricht. Dit
Fort werd aangelegd in 1816 als
uitbreiding van de Hoge Fronten.
Het behoorde tot de De linie van
Du Moulin, een circa 15 hectare
groot gebied waar acht complete
buitenwerken van de 18e eeuwse
verdedigingsring van Maastricht
bewaard zijn gebleven. Het
ontwerp van de verdedigingswerken is van kolonel-ingenieur
Carel Diederick du Moulin (17281793), in 1772 benoemd tot
directeur van het departement
van Fortificatiën der Oppermaze.
De Linie van Du Moulin is
gelegen achter de Statensingel en
was dus een deel van de Hoge
Fronten van Maastricht, die zich
voor de ontmanteling van de
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vesting uitstrekten tot aan de
Tongerseweg. Ten oosten van de
Tongerseweg begonnen de Lage
Fronten, evenals ten noorden van
de Cabergerweg (ook wel de
Bossche Fronten genoemd). De
Linie van Du Moulin was zo hoog
gelegen, dat er geen water in de
grachten kon worden gezet. Om
de verdedigingswerken met
droge grachten te beschermen
tegen ondergrondse aanvallen,
was er een uitgebreid ondergronds netwerk van luistergangen gebouwd (in de volksmond de kazematten genoemd).
Vooraleer we de kelders in kunnen moeten we langs een
studentenfeest welke net aan het
opwarmen is; in de zaal voor de
kelders heeft studentenvereniging Tragos zich gevestigd. In
de bovenste kelders worden veel
Roestjes gevonden. Er is ook een
sluipwesp gezien die later niet
meer is teruggevonden. De
Fladders, zoals de vleermuizen
hier ook wel eens oneerbiedig
worden genoemd, zijn hier niet
rijkelijk vertegenwoordigd. We
vinden twee Baardvleermuizen,
vier Laatvliegers, een gewone
dwergvleermuis, een Watervleermuis en negen Franjestaarten.
Ook vinden we hier weer een
Gewone duizendpoot en een

dode Miljoenpoot die zover heen
is dat hij niet meer op naam te
krijgen is. Behalve de Ruwe
pissebed vinden we hier ook de
Mospissebed (zie foto). Verder
vele Huisspinnen; zowel
mannetjes als vrouwtjes en veel
muggen. Leuk is het hier al een
rondkruipende Tijgerslak en drie
Grote glanslakken op de muren te
vinden. In de kelder hieronder
wordt het nog leuker op gebied
van slakken. Hier vinden we
behalve de twee hierboven
genoemde soorten ook nog
Wijngaardslakken (6 ex.), een

Zwarte wegslak,
Witgerande tuinslak
(18 ex.), een Boerennoopje, een
Glanzende agaathoren en een
Behaarde slak. Ook
zaten hier weer twee
Franjestaarten. En
zelfs de amphibieën
lieten zich niet onbetuigd; een dode
Gewone pad en een
Bruine kikker welke
hier rondsprong.
Terug boven in de
feest-zaal was het
feest in volle gang,
sommige studenten
keken ons aan of we
van een andere planeet kwamen.
Wij, met onze zaklampen en
hoofdlampjes en oude kleren,
zagen er ook wel iets anders uit
dan de yuppies die in hun poloshirt om de bar hingen of ze
rechtstreeks van het hockeyveld
afstapten.
Al met al waren dit geweldige
avonden waar geen enkel
tv-programma tegenop kan.
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KLAPEKSTERS
EN EEN DEGELIJK RASTER ...
door Leo Koster

In het contactorgaan Observatie
nr 2 uit 2009 van onze puike
vereniging De Kringloop lees ik
met veel plezier het artikeltje van
Tom Storcken over de Geleenbeek en de klapekster. Net als ik
gaat Tom op pad met een verrekijker om zijn nek, een aantekeningenboekje en eventueel
een lekkere boterham in de
rugzak en dan maar genieten van
wat de natuur te bieden heeft.
Door zijn heldere publicaties
mogen anderen ook mee
genieten. Onlangs heb ik mooie
waarnemingen gedaan over
onder meer de klapekster. Eerst
wilde ik de waarnemingen niet
publiceren, maar naar aanleiding
van het artikeltje van Tom heb ik
mijn mening bijgesteld.
Op 09-01-2009 ontving ik een
mailtje van de Stichting
Koekeloere om aandacht voor de
landelijke klapekstertelling op 2401-2009. Deze telling wordt mede
uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Roerstreek.
Belangstellenden konden zich op
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zaterdag 24-01-2009 om 08.30
uur begeven naar de parkeerplaats gelegen bij de spoorwegovergang in de verharde
Meinweg. Zeven personen, allen
mannen, hadden interesse,
hieronder ook de twee trekkers
van eerdergenoemde stichting te
weten Jan Boeren en Ernest van
Asseldonk. Als we op de parkeerplaats staan te wachten op misschien nog meerdere gegadigden
vliegen hoog boven ons twee
kiekendieven alsmede een groep
grauwe ganzen richting het
zuiden. Enkele personen hebben
de voor vogelobservatie zo
broodnodige verrekijkers
vergeten. In drie groepjes zal
deze morgen de Meinweg
afgezocht worden naar de
klapekster, een Rode Lijst-soort.
Ernest brengt vier personen naar
de voormalige parkeerplaats
gelegen aan de voet van het
hoogterras. Ernest en Tjeu zullen
de omgeving van de Lange Luier
afzoeken. Drie personen, Wim,
Leo, en ondergetekende, gaan via

de Kombergen langs het
Elfenmeer en Vossenkop richting
Rolvennen en dan weer via de
Herkenboscherbaan terug naar
de parkeerplaats. Vanaf de
voormalige parkeerplaats zien we
een grote groep rietganzen in vformatie overvliegen. Ernest wijst
ons op een soort kokertje dat
tegen een paaltje zit vastgeplakt,
het is het onderkomen van een
zakdrager. Het kokertje bestaat uit
allerlei grassprietjes en zeer
kleine takjes. De naam van deze
zakdrager (vlindertje) is
waarschijnlijk Pachytelia villosella.
Deze minder algemene soort is te
vinden op droge heidevelden. Het
zakje van het vleugelloze
vrouwtje is wat groter dan bij het
mannetje. Op ons dooie gemak,
doch vooral de toppen van
struiken en bomen verkennend,
wandelen we door dit prachtige
gebied.
Iets meer over de klapekster.
Ze is familie van de klauwieren en
ongeveer 25 cm groot. Deze witzwarte vogel in grijs verenpak
heeft een zwarte oogstreep,
zwarte vleugels en zwarte staart
die voorzien is van witte
staartzijden, de snavel bezit een
haakvormige snavelpunt. Sinds
2002 broedt ze niet meer in
Nederland. Het is een wintergast

c.q . doortrekker. Het voedsel
bestaat uit insecten (mestkevers),
muizen, kleine vogels en
reptielen. De gevangen prooi
wordt vaak gespietst op scherpe
doorns of prikkeldraad. De sexen
zijn gelijk.
Ter hoogte van een eik waarin
een specht zijn nest gehakt heeft
en waarin al diverse
achtereenvolgende jaren een
zwerm bijen zich ophoudt, zien
we boven ons de grote
zilverreiger. We horen de lach
van de zwarte specht, zijn
familielid, de groene specht,
krijgen we in het vizier. Een
boomklever krijgen we te zien en
te horen, terwijl een zwarte kraai
roepend overvliegt. Uit de lage
vegetatie vliegen een heleboel
vinken. Maar in deze vegetatie
houden zich bovendien
rietgorzen, koolmezen en
groenlingen op. Een goudhaantje
zoekt gehaast langs een eikentak
naar wat eetbaars. We komen bij
de afrastering die wilde zwijnen
uit het afgerasterd gebied
moeten houden, dit in het kader
van het reddingsplan voor de
adder. Op het pad zien we
duidelijke sporen van het wilde
zwijn. Geregeld wordt even stil
gestaan om met de kijker de
omgeving en met name de boom-
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en struiktoppen af te loeren.
Vanmorgen toen we vertrokken
was het droog maar bewolkt, nu
breekt de bewolking open en
probeert de zon er door te
komen. Weer staan we even stil.
Rechts naast ons in de
struikheide horen we plotseling
enig gekraak. Vijf wilde zwijnen
hebben, na veel gewroet in de
afgelopen nacht, gedacht een
prachtig rustplekje gevonden te
hebben, maar ze hebben zich niet
gerealiseerd dat die plek vlakbij
het zandpad ligt. De stilstaande
Foto Leo Custers
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aanwezigheid van ons zo dicht bij
hun rustplek verontrust hen en ze
zetten het op een lopen. Het zijn
grote jongens, in grootte
variërend en qua kleur verschillen
ze ook nog al. Als tanks schieten
ze door de lage vegetatie en gaan
recht op de degelijke afrastering
af. Geen enkel zwijn merkt deze
afrastering op en met veel kracht
rennen de zwijnen tegen het
gaas.
Door de kracht veren ze terug,
duikelen over de kop, spartelen
even met hun poten in de lucht,

blijven heel even versuft liggen
en gaan er dan weer als een
speer vandoor. Het laatste zwijn,
lichtbruin van kleur, heeft een
flinke deuk in de afrastering
gemaakt en een draad is zelfs op
drie plaatsen gebroken. We
hebben niet de indruk dat de
zwijnen door de aanraking letsel
hebben opgelopen. Voor ons is
dit een geweldige waarneming
die we waarschijnlijk nooit meer
mee zullen maken. Tot ieders spijt
heeft niemand een camera bij
zich. Maar we wandelen verder
want we zijn er voor de klapekster. Via een geluidloos
draaihekje wandelen we langs
een poel en iets verder stroomt
van links naar rechts water over
het wandelpad. Langs dit pad
groeit de welriekende gagel. Op
het Elfenmeer ligt nog volop ijs,
we wandelen verder via het
zogenaamde Commiezenpad.
Dan ziet Wim met zijn scherpe
oogjes de vogel waarvoor we hier
gekomen zijn. De klapekster
bevindt zich achter de onzichtbare Bosbeek die hier de grens
met Duitsland vormt. Hij/zij zit in
een berk en is bezig het verenpak
te optimaliseren. Even denken we
nog dat er zich nog een tweede
klapekster ophoudt, doch het
blijkt maar een gaai te zijn. We

horen een kuifmees en boomkruiper en boven ons vliegt een
eenzame kruisbek. Ter hoogte van
de Vossenkop en rechts van ons
pad staat op enige afstand
grenspaal 404.
Leo fotografeert hoofdzakelijk
paddenstoelen maar ook amfibieën en reptielen, doch deze
grenspaal heeft hij ook op de
gevoelige plaat vastgelegd. De
plaatsen waar hij hazelwormen,
gladde slangen en adders
gefotografeerd heeft, weet hij
feilloos aan te wijzen. Gezellig
pratend en genietend zetten we
onze zoektocht voort. Op Duits
gebied zijn hele velden struikheide kort afgemaaid. We
naderen de Rolvennen. Rond
deze vennen houdt zich ook vaak
de klapekster op, doch momenteel is hij/zij in geen velden of
wegen te bekennen. Wel horen
we de grote bonte specht. Op de
Herkenboscherbaan gaan we
even naar rechts om te kijken of
de klapekster zich misschien
richting Venhof ophoudt. Dat is
niet het geval, we wandelen weer
terug. Een buizerd zoekt een
plaats in het topje van een
naaldboom. We wandelen even
naar de mooiste eik van de
Meinweg. De zware takken,
waaraan nog dorre bladeren

21

hangen, van deze inlandse eik
raken bijna de grond en dat
maakt hem zo bijzonder. Vanaf de
Herkenboscherbaan ontwaren we
in de verte draaiende windmolens
die op Duits gebied staan. Een
mannetje van de grote bonte
specht timmert er lustig op los, in
een spleet in een grove den heeft
deze timmerman een
sparrenkegel vastgezet, met de
snavel wordt geprobeerd bij de
zaden te komen. Deze werkplaats wordt spechtensmidse
genoemd. Dan, heel ver weg en
in een topje van een boom,
ontwaren we de tweede klapekster. Als we bij de parkeerplaats
komen staan Ernest en Tjeu al op
ons te wachten. We hebben
ongeveer 5,7 km in een rustig
tempo afgelegd en volop genoten. Zij hebben geen klapekster
kunnen spotten, wel een
vrouwtje van de blauwe kiekendief. De laatste klapekster heeft
zijn uitkijkpost verlaten en komt
wat dichterbij, zijn vlucht is
golvend. Met behulp van de
telescoop van Ernest kunnen we
de klapekster nog mooier
bewonderen. Meerdere kruisbekken vliegen over. Ernest hoort
ook nog het geluid van een
veldleeuwerik. Met zijn vijven
gaan we nog even het hoogterras
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(plateau) op. Een Robinia
pseudoacacia herbergt nog
steeds de maretak. Tegenover de
voormalige ingang naar de
Beatrix-mijn, op een ruig terrein,
houden zich diverse grauwe
ganzen op, vanmorgen hadden
Ernest en Leo hier al een rotte
wilde zwijnen gezien. Via een
modderig pad maken we een
rondje. Op het veld zit op een
kleine verhoging voorzien van
diverse dorre stengeltjes het
mannetje van de sperwer, als hij
weg vliegt landt ze weer op een
identieke plek. Rond 12.00 uur
worden we tevreden afgezet op
de parkeerplaats bij de spoorwegovergang in de verharde
Meinweg.
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DE CHOPIN VAN DE HEMEL
door Ans Homburg

De nachtegalen zingen zonder
zich af te vragen of ze nog wel in
de mode zijn. Nee, aan modegrillen doet de nachtegaal niet
mee. Ook niet aan qua uiterlijk.
Een onopvallende vogel, op het
eerste gezicht nogal grauw, maar
wie goed kijkt zal ontdekken dat
de rug van een warm omber is,
de onderkant delicaat zandkleurig, de kop rank en fijn en de
staart prachtig bruin.
Maar zijn roem dankt hij natuurlijk
aan zijn rijke, gulle en melodieuze
zang. Niets voor niets wordt hij
de Chopin van de hemel genoemd het symbool van het

belcanto. Zelfs Beethoven heeft
getracht diens lied te verklanken.
De Franse natuuronderzoeker
Buffon vond de zang van andere
vogels slechts een versregel van
het veelzijdige repertoire van de
nachtegaal. Onderzoek heeft
aangetoond dat de bosbodem
lage tonen dempt en dat zeer
hoge tonen voor een groot deel
door het bladerdak worden
geabsorbeerd en dat dus
geluiden ertussen in het beste
doorklinken in een bosrijke
omgeving. Zoals de klanken van
de nachtegaal. Nachtegaalgezang
licht ons goed in het gehoor.
Mensenpraat over mensensmaak
natuurlijk: mooi, mooier, mooist.
Het is mooi meegenomen om in
je eigen omgeving er een te
hebben. Dat is de laatste jaren
toch wel een probleem. In
Frankrijk lukt dat nog opperbest.
In elk ruig bosje zit er van half
april tot in de zomer wel een te
zingen. Al die tijd maakt de
koning der zangers lange dagen.
s Nachts houdt hij er niet mee
op, dat is ook wat hem zo
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bijzonder maakt. Daarom heet hij
nachtegaal, de Fransen noemen
hem rossignol, of zelfs rossignol
ordinaire. Zo algemeen is hij daar.
Chante la nuit dans les jardins (
zingt s nachts in de tuinen)
zeggen de vogelboeken. Kom
daar in Nederland maar eens om.
Maar zo gewoon zal de nachtegaal niet blijven. Ook in Frankrijk
slinkt zijn leefomgeving.
Insecticiden, verstedelijking en de
plicht om onderhout weg te
snoeien in verband met bosbrand, zijn een van de oorzaken.
Ofschoon hij beschermd is kost
de jacht hem nu overal de kop.
En hem niet alleen. Jaarlijks sneuvelen tussen de tien en twintig
miljoen zangvogels in netten of
door hagel, vooral in het zuiden
van Frankrijk. Met name het zuidwesten is berucht. Daar worden
o.a. leeuweriken zanglijsters en
ortolanen tot paté verwerkt. In
Les Landes worden ze gesmoord
in armagnac. Een oude
gastronomische traditie vraagt
van de fijnproever dat hij zijn
servet over het hoofd legt om de
delicate geur bij de neus te
houden en in stille overpeinzing
van de heerlijkheid te genieten.
Rond de Mont Ventoux is lijsterpaté met truffels een specialiteit.
In Avignon en Saint Rémy is deze
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paté overal verkrijgbaar. Je kunt
ook overal ingevroren leeuweriken, zanglijsters en nachtegalen
kopen en zelfs sjaslieks van
gegrilde vogels zijn verkrijgbaar.
Zo wordt door het massale
karakter van de vogelvangst in
Frankrijk, ernstig afbreuk gedaan
aan de bescherming die trekvogels in Noord- Europa genieten. Wie deze zomer naar
Frankrijk afreist heeft iets om over
na te denken. Maar genoeg
sombere woorden, laten wij
vooral hier of in Frankrijk nog
maar genieten van het vloeiend
uwiet, het luide tek, het hoge
fiet, het lage kar, het diepe
tjoek tjoek tjoek en het langzame du du du dit alles in een
prachtig crescendo . Zo verwoorden vogelboeken de
nachtegaal. Of in bondig frans:
Un chant, très puissant et varié.
(Een lied zeer sterk en
gevarieerd).
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