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PADDENSTOELENCURSUS IN 2010
door J. Hermans
De paddenstoelencursus is bij
onze vereniging net als de Vogelcursus een niet meer weg te
denken cursus. Dit jaar organiseren wij een paddenstoelencursus zonder een daarop
volgende mossencursus. We
willen dit jaar meer excursies
maken met als thema paddenstoelen, want paddenstoelen leer
je vooral in het veld en we
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denken dat we daar veel deelnemers een plezier mee doen. Als
begeleiders van de paddenstoelencursus treden J. Hannen,
J. van Pol en J. Hermans op.
De cursusdata met excursies
voor 2010 zijn als volgt:
Vrijdag 8 oktober
Introductieavond rond het thema

paddenstoelen. Voor de pauze
passeren algemene termen en
begrippen de revue. Na de pauze
worden de excursiegebieden
voorgesteld en per excursiegebied tonen we voor dat excursiegebied een aantal kenmerkende of karakteristieke paddenstoelen. Ook wordt informatie
verstrekt over paddenstoelbiotopen.
Aanvang 19.30 uur in de
centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. De avond duurt tot 22.00
uur.
Zondagmorgen 10 oktober
Excursie naar het Munnichsbosch
en omgeving. We starten om
9.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij de gemeenschapsruimte in
het Reutje (bij St. Odiliënberg).
De excursie duurt tot 12. 00 uur.
Zaterdag 30 oktober
Dagexcursie (!) naar het Meinweggebied bij Vlodrop-Station.
Aanvang 9.00 uur; start vanaf
de parkeerplaats tegenover
Hotel St. Ludwig, VlodropStation.
Dit gebied is zeer rijk aan allerlei
soorten paddenstoelen, hetgeen
onder andere samenhangt met
de diversiteit aan biotopen:

broekbos, vochtige en droge
graslanden, vijvers, naaldbossen.
Daarom is een dagexcursie wel
op zijn plaats. In de ochtend
wordt een ander terrein bezocht
dan in de middag. Denk voor
deze dag aan een lunchpakket,
waterdicht schoeisel (laarzen)
en (afhankelijk van de voorspelde weersomstandigheden)
regenkleding. De excursie
eindigt rond 16.00 uur. Verdere
informatie volgt tijdens de introductiebijeenkomst op vrijdag 16
oktober.
Zaterdagmorgen 6 november
Ochtendexcursie naar Beylshof
en omgeving. De excursie start
om 9.00 uur. De startlocatie
wordt tijdens de introductieavond
bekend gemaakt. De excursie
duurt tot 12.00 uur.
Zondagochtend 21 november
Excursie naar een ander deel van
de Meinweg. De excursie start
om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij manege Venhof bij
Herkenbosch. Tijdens deze
ochtend wordt het gebied rondom de Bosbeek en het Melickerven verkend. De excursie duurt
tot 12.00 uur. Dit is tevens de
laatste bijeenkomst van de paddenstoelencursus.
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Deelnemers aan de paddenstoelencursus, die reeds eerder
een paddenstoelencursus bij ons
volgden, dienen de twee cursusboekjes over paddenstoelen mee
te nemen. Tijdens de excursie is
een goede loep, enkele opbergdoosjes, een spiegeltje en een
fototoestel zeer aan te bevelen.
De cursus kost voor leden van de
Kringloop die reeds in het bezit
zijn van de paddenstoelenboekjes 10 Euro. Kringlopers die
nog niet eerder deelnamen aan
deze cursus, betalen behalve het
cursusbedrag nog 30 Euro extra
voor de beide paddenstoelenboekjes.
Niet-leden van de Kringloop
betalen 20 Euro cursusgeld; zij
betalen voor de paddenstoelenboekjes 40 Euro extra.
Aanmelden
U kunt zich voor de paddenstoelencursus zowel per mail
(cursussen@dekringlooplinne.nl),
schriftelijk of telefonisch aanmelden bij de heer L.Hulsbosch
(tel. 0475-463239). Uw aanmelding moet binnen zijn vóór
zondag 26 september! Het
maximaal aantal deelnemers
voor de cursus bedraagt 40
personen.
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Let op: Uw cursusdeelname is
pas definitief, nadat het cursusgeld is overgemaakt op ons
rekeningnummer (470.97.59) ten
name van “Landschapsvereniging De Kringloop”onder
vermelding van “paddenstoelencursus 2010”.
Deelnemers die niet vóór 26
september hebben overgemaakt
ontvangen GEEN uitnodiging
voor de cursus.
Het bespaart ons veel tijd
wanneer U bij het overgemaakte
bedrag duidelijk aangeeft
paddenstoelencursus 2010.
Een fijne, gezellige en vooral
leerzame cursus toegewenst!

u

OEVERZWALUWEN LANGS DE MAAS
Door Tom Storcken
Een zonnige vrijdag in (3) juni. Ik
heb gehoord dat er langs de
Belgische kant van de Maas, bij
het fietspontje in Grevenbicht
veel Oeverzwaluwen nestelen.
Dus met de fiets via Maaseik en
Heppeneert er naar toe waardoor
ik twee dingen in een klap kan
doen. De Oeverzwaluwen zitten
in het gebied BichterweerdMeerheuvel: zie ook het verhaal
Voorjaar 2010 langs de Maas.
Tegenover het fietspontje ligt dit
gebied wat deel uitmaakt van de
herinrichting grindwinning. Hier
wordt nog volop zand en grind
opgeslagen en verwerkt. Een van
de oudere zandbergen is aan een
van de zijkanten aan de bovenkant helemaal door weer en wind
op een grillige manier bijna
loodrecht gemaakt. Over een
lengte van ca 10 a 15 meter en
1,5 tot 2 meter hoog zijn aan de
bovenkant van de zandberg de
nesten te zien. Dit deel zit ongeveer 4 meter boven de rest van
het zand: je kunt eigenlijk niet
naar boven klimmen omdat je
dan volledig in de benedenste
laag zand wegzakt. Dat is in ieder

geval een goede bescherming
voor de nesten.
Globaal geteld zitten er 125
nesten in de steile wand waar de
vogels af en aan vliegen. Ze
vliegen soms rakelings langs me
heen op weg naar de nesten of
weer terug om voedsel te halen.
Mooi hoe ze in volle vaart komen
aanvliegen en zonder aarzeling
een nest invliegen . Ze moeten
toch wel een behoorlijk goed
remsysteem hebben. In de tijd
dat ik hier sta worden toch meer
dan 2/3 deel van de nesten meer
of mindere malen bezocht.
Het schijnt dat de nesten bijna
een meter lang kunnen zijn en
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horizontaal verlopen.
De Oeverzwaluw jaagt boven
rivieren en meren op insecten.
Wat dat betreft zitten ze hier dus
op een uitstekende plek met de
Maas aan een kant en veel
grindgaten en natuurgebied met
oude maasarmen in de buurt.
Aangezien er in de winter hier
bijna geen insecten zijn is het
duidelijk dat het zomergasten
betreft. Ze overwinteren in Afrika
en maken dus twee keer per jaar
een behoorlijke reis waar ze veel
gevaren zullen tegenkomen.
De Oeverzwaluw heeft een dof
grijsbruine bovenzijde en witte
onderkant met een grijsbruine
borstband. De ondervleugel is
donker. De staart is gevorkt maar
ondiep. Het is een kleine vogel
van ca 12/13 cm. Duidelijk is hun
spitse snavel te zien.
Mannetje en vrouwtje zien er gelijk uit, dat is bij vogels en natuurlijk mensen wel eens anders.
Ze hebben een snelle wendbare
vlucht, maar dat moet ook wel wil
je al die insecten tijdens de vlucht
kunnen vangen.
Zo zie je maar weer, hier fiets ik
regelmatig langs en opletten is er
niet altijd bij: maar je verwacht
dan ook niet op een plaats waar
volop gewerkt wordt deze nesten
te vinden.
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Terwijl ik sta te kijken is een grote
machine op nog geen 5 meter
bezig met zand te verplaatsen: de
vogels trekken zich hier niets van
aan; het lijkt wel alsof ze weten
dat hun stekje toch wel met
rust zal worden gelaten.
Het is de N.V. Bichterweerd die
hier al sinds jaren bezig is met
zand en grind in de omgeving op
te graven.
Blij dat ik heb kunnen genieten
van dit mooie tafereeltje fiets ik
via de nieuwe dijk aan de
achterkant van dit gebied weer
terug en zie en hoor hier diverse
Veldleeuwerikken alsof ze willen
zeggen: Wij zijn er ook nog.

u

EIFEL-EXCURSIE JUNI 2010
door Leo Koster
Op zaterdag 05-06-2010 vertrekt
één minuut voor 07.00 uur vanaf
de zonnige Nieuwe Markt te
Linne een volle bus van Vaassen
Tours te Echt. Ruim vóór deze
datum heeft het bestuur van
Landschapsvereniging De Kringloop aan de deelnemers een
uitnodiging voor deze busexcursie gestuurd voorzien van
relevante informatie inclusief een
menukaart. Gelet op het tijdstip
verheug ik me, behalve op zeldzame planten, op veel vlinders en
vogels. Via de voormalige
grensovergang Maalbroek rijden
we naar Urft. Tijdens de rit wordt
een informatief boekje over de te
bezoeken gebieden alsmede een
zoekkaart om zelf orchideeën te
herkennen uitgereikt. In de bus
vindt ook al een splitsing plaats,
onze gidsen; John Hannen en
Jan Hermans. Alles wijst er op
dat we vandaag een fantastische,
maar vooral zonnige dag krijgen.
Rond 08.45 uur staat in hotelrestaurant Urfter Hof te Urft de
koffie met een groot stuk gebak
al op ons te wachten. Verder
wordt iedereen in de gelegenheid

gesteld zijn of haar keuze kenbaar
te maken voor het diner. Na het
bakkie leut wandelen we naar de
bus. Tegen de toegangsdeur van
het hotel staat in krijt de volgende getallen en letters; 20
C+M+B 10. De getallen geven
het jaartal 2010 weer en de
letters staan voor Caspar, Melchior en Balthazar; de Driekoningen. De Europese kanarie
wordt gehoord en dat geldt ook
voor de grote gele kwikstaart,
iemand anders houdt een dood
klein Jantje (winterkoning) in zijn
handen.
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We vertrekken om 09.30 uur naar
de Sistigerheide, één van de
mooiste gebiedjes van de Eifel.
We rijden door Steinfeld met haar
klooster, door een golvend
landschap met in de berm onder
meer de bosooievaarsbek. Onze
jongste deelneemster is Sophie
(7 jaar). Als we via een smal
paadje naar het gebied gaan zie ik
schaduwkruiskruid en als we het
gebied betreden denk ik in eerste
instantie waar is de struik- of
dopheide, ik zie een schitterend
grasland voor me waarin veel
(zeldzame) orchideeën en andere
planten de boventoon voeren.
Wat dacht u van; gevlekte orchis,
groene nachtorchis, brede- ook
wel mei-orchis genoemd, kale
jonker, knollathyrus, bevertjes
(trilgras), tormentil, echte koekoeksbloem, kruipend zenegroen,
heidekartelblad en gewone
engelwortel. Hier zit bijna geen
kalk in de grond, doch de bodemstructuur is erg mosrijk. Deze
gebiedjes worden één keer per
jaar gemaaid en dan ook nog
vaak gefaseerd. Uiteraard wordt
het maaisel afgevoerd anders zou
dat voor een verrijking/vermesting zorgen. Er fladdert een
Jacobsvlinder rond, het Jacobskruiskruid is de waardplant voor
deze vlinder, de zogenaamde
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zebra-rupsen vreten dit kruid
volledig kaal. We genieten van de
zang van de boompieper maar
ook van zijn daalvlucht.
Vruchtpluis van wilgen wordt
door de wind meegevoerd. In de
bladoksels van diverse planten zit
een hoopje schuim dat gemaakt
wordt door de schuimcicade ook
wel spuugbeestje genoemd. Dit
glibberige groene beestje (nimf)
zal na diverse vervellingen uitgroeien tot een klein bruinkleurig
insect. Een torenvalk staat
biddend tegen de wind in, een
klein geaderd witje gebruikt zijn/
haar vleugels op een geheel
andere manier. De zwarte
rapunzel in volle bloei en dat geldt
ook voor de liggende vleugeltjesbloem met zijn diepblauwe
bloemen. Spits havikskruid, lijkt in
eerste instantie op muizenoortje,
maar de bladeren zijn alleen aan
de voet of rand behaard en
bezitten geen sterharen, deze
plant kan geen bemesting
verdragen. Jan toont ons diverse
zeggensoorten zoals; lage-,
blauwe-, bleke- en de zwarte
zegge. Vrouwenmantel staat er,
ratelaar, grote pimpernel, gewone
ereprijs, echte sleutelbloem (met
doosvruchten), ruige weegbree
en pinksterbloem. Bij ons is hij al
weer verdwenen maar hier zien

we hem nog, het oranjetipje.
Opvallend in dit 100 ha grootte
natuurgebiedje is dat er slechts
enkele paden door het gebied
lopen en dat de mensen ook niet
van het pad afwijken. Gelet op
hoopjes aarde wordt de grond
hier ook belucht door de mol. We
wandelen door een smal stukje
bos waarin beuk, berk, lijsterbes
en op de grond de blauwe bosbes domineert. Deze bes,
behorend tot de heide-familie,
gedijd alleen als er een samenwerking plaats vindt tussen
schimmeldraden en de wortels.
We komen nu op een heel
schraal stuk, dit wordt door Jan
betiteld als borstelgrasland, genoemd naar het in pollen aanwezige borstelgras.
Tussen biggekruid, liggend walstro, veelbloemige veldbies (in
twee vormen), knolsteenbreek,
veenpluis en blauwe knoop, zien
we de giftige wolverlei, ook wel
valkruid genoemd. De bloemknoppen staan op springen, je
kunt de gele kleur al ontwaren.
Een wat grotere roofvogel vliegt
van ons vandaan, het is de
schuwe wespendief. Het mannetje van de citroenvlinder vliegt
langs de bosrand, een zwart
soldaatje (als het maar geen spin
is) verdwijnt even in een door-

zichtig buisje waarover Sophie
mag waken. Jan heeft een rosse
woelmuis gesignaleerd, terwijl wij
luisteren naar het hoge geluid van
een goudhaantje.
Jan toont ons bergzegge (Carex
montana), een zeggesoort die in
Nederland niet voorkomt. Aan het
blad zitten bloedrode bladscheden en de urntjes zijn dicht ruw
behaard. Vanuit dit bloemrijke
grasland hebben we een magnifiek uitzicht. Weer een stukje
door het bos waarin het klein
wintergroen, enkele planten
beschikken over één bloeistengel
waaraan witkleurige bloempjes
zitten, het naar haar zin heeft.
Klein wintergroen kan ook maar
alleen gedijen als er een samenwerking is met schimmeldraden.
Een parelmoervlinder is te snel
weg om hem/haar op naam te
brengen. Een prachtige weegbreebeervlinder, een nachtvlinder,
verdwijnt even in het buisje. Dan
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vindt Jan op een in volop in knop
staand knoopkruid een klein
donker gekleurd rupsje, zonder te
stotteren roept Jan zijn uit 30
letters bestaande naam; knoopkruidparelmoervlinderrups. Ik heb
de vlinder thuis in een vlinderencyclopedie opgezocht, echt
een juweeltje. Omdat het nog
geen 12.00 uur is struinen we
nog even door het orchideeënveld. We ontdekken de kleine
valeriaan, deze tweehuizige plant
beschikt over een vrijwel kale
stengel met boven in de top witte
schermvormige bloemen. We
verlaten een geweldig terrein
waarin ik veel meer vlinders had
verwacht, daarvoor zijn we
waarschijnlijk nog te vroeg. De
bus staat bij een houten bushokje
waar aan de mededeling hangt:
Plakate anbringen verboten.
Doch rondom dit hokje ligt
genoeg afval. Als de bus een
moeilijke manoeuvre uitvoert op
de weg, genieten wij van twee
rode wouwen. In Urfter Hof
hebben we tot ongeveer 14.30
uur de tijd om onze uitgezochte
maaltijd naar binnen te werken
onder het genot van een heerlijk
pilsje, wijntje of fris. Rond 14.25
uur verlaten we het hotel weer en
stappen in de bus die ons naar
het Kallbachtall zal brengen.
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Onderweg mooie
vergezichten waar
veel windmolens
hun wieken laten
draaien. John is nu
onze gids. In de
buurt van een mooie
gevarieerde haag
vliegt het oranjetipje,
op een struik diverse
nesten van een stippelmot. Als een
spanner (vlinder) zich
laat bewonderen,
leest Sophie voor uit
een boekje dat
handelt over de
spanner. Wat is dat
een pienter meisje! De rechtopstaande pluimen (kaarsen) van
de paarde-kastanje worden nader
bekeken, de witte bloemen
hebben in het hart een rode vlek
en aan de voet van de kroonbladeren een geel honingmerk.
Knolsteenbreek wordt genoteerd
net als berenklauw en Gelderse
roos. Een kniptor wordt op zijn
rug gelegd, even later wipt hij/zij
omhoog en komt weer op zijn
pootjes terecht. Een links gelegen
hoogzit is bemand, in het Duits
wordt aan de lijder, c.q leider
gevraagd of hij wel in het bezit is
van een geldige vergunning.
Tegen een eik een fraaie wijn-

gaardslak. We zien de gele
monnikskap (zeer giftig) met zijn
niet tot de voet ingesneden
bladeren. Tegen een hellingbos,
tussen eiken, hazelaars en een
bergvlier, onder meer daslook,
bosanemoon, gladwalstro,
moerasspirea (oneven geveerd
blad) en heelkruid. Dan een plek
met adderwortel, vossenstaart,
ruige weegbree, dotter, kruipend
zenegroen en knikkend nagelkruid. De laatst genoemde plant
heeft knikkende, oranjerode
bloemen en behoort tot de rozenfamilie. Als John tussen het
schuim een spuugbeestje aanwijst, tovert Sophie een boekje
tevoorschijn dat onder meer
informatie verschaft over het
spuugbeestje. We zien witte
veldbies, gele dovenetel, knollathyrus (geen ranken), een in
bloei staande gevlekte aronskelk
en betonie. Tegen een helling
staat volop in bloei hengel. De
genieten van de zang van de
fluiter. Bronbeekjes geven hun
water af aan de Kallbach. Een
sigaar, gedraaid door een
sigarenmaker, wordt ontrold, in
het opgerolde blad is niets te
vinden. In een punt van een
weiland heeft het wild zwijn een
zoelplek ingericht.
We krijgen de grote keverorchis

te zien. Een steel van een paardebloem is heel apart gedraaid, een
infectie is de veroorzaker. De
forse bladeren van de herfsttijloos vallen op. Tegen een
glooiing hebben we zicht op
devoongesteente van 400-300
miljoen jaar geleden. We komen
de andere groep tegen, zij
hebben een reekalfje gezien dat
er slecht uitzag en waarschijnlijk
door de hinde is verstoten.
Sophie krijgt een blauwkleurig
veertje aangereikt, ze pakt
meteen haar boekje, bladert er
wat in en komt inderdaad uit bij
een foto van dit veertje. Zij denkt
dat het van de sperwer is, doch
de verklarende tekst bij die foto
komt er op neer dat een gaai
vaker een prooi van de sperwer
is. Ter hoogte van een visvijver
zien we paarbladig goudveil. En
niet ver van hier beginnen we aan
een forse klim door een loof- en
naaldbos. Het Christoffelkruid
direct langs het pad. Dan een
plek waar diverse kranssalomonszegels bij elkaar staan.
Een spoelvormige en enigszins
puntige bladgal op de bovenkant
van een beukenblad wordt aangereikt, deze gal wordt veroorzaakt door de galmug Mikiola
fagi. We horen de fluiter nu veel
beter, het is waarschijnlijk
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dezelfde die we voorheen ook
gehoord hebben. De bosaardbei
hebben we al gezien, nu krijgen
we de aardbeiganzerik te zien.
De gewone melkbekerzwam
wordt genoteerd. Op een brandnetel zitten gezellig rupsjes van
de kleine vos bij elkaar. Langs een
graanakker noteer ik; morgenster,
witte krodde, duivekervel en
bosdravik. Een mooi uitzicht.
Tussen esdoorns zien we een
mooie veldesdoornhaag, onder
deze haag zijn doorgangen
gemaakt door de das.
Boerenzwaluwen vangen boven
de akker hun kostje bij elkaar.

Rond 17.05 uur zijn we bij de bus.
Dit tweede deel is in geen enkel
opzicht te vergelijken met de
morgenexcursie. Via Diefenbach,
haarspeldbochten, fraaie vergezichten en via Steinfeld, komen
we weer in Urft. Na de koffie en
apfelstrudel wordt er rond 18.00
uur vertrokken, uitgezwaaid door
de bazin en haar kok en om 19.52
uur arriveren we weer op de
Nieuwe Markt te Linne. Een
fantastische dag onder prachtige
weersomstandigheden ligt weer
achter ons. De complimenten.

u

MIJN EERSTE EXCURSIE-ERVARING
MET DE KRINGLOOP
door Thijs Abbenhuis
Nadat ik twee jaar geleden, ter
elfder ure, had moeten afzeggen
wegens gezondheidsredenen,
was het dit jaar zover dat ik mee
kon met de excursie van De
Kringloop naar de Eifel.
Met prachtig weer en een goede
bus met chauffeur werd om 7.00
uur uit Linne vertrokken. Ter
plaatse bestond de excursie uit
twee delen namelijk een ochtenden middagsessie in de omgeving
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van Sistig en Kall. Wat me
meteen erg aansprak was de
onderlinge ongedwongenheid
van het gezelschap, een echte
Kring-lóópfamilie Onze Ja-Jogidsen (Jan en John) een voortreffelijk span, verrijkte de kennis
weer van velen, ook door de
voorafgaande schriftelijke
informatie die ons verstrekt werd.
Zelf ben ik in mijn 60-jarige
natuurbelevenissen al heel wat

keren in de Eifel geweest, maar
wat is het toch gemakkelijk en
leerzaam om een levende,
lopende encyclopedie bij de hand
te hebben als onze voorzitter Jan
Hermans.
Ik genoot weer bij het zien van
het mooi landschap en de bijzondere planten als:
wolverlei, klein wintergroen,
zwarte rapunzel, groene nachtorchis, brede orchis en de
duizenden gevlekte orchissen.
Ook het zien van enkele rode
wouwen doet het altijd weer
goed. Bij de laatste helling moest
ik wel even op mijn tanden bijten,
maar dat geeft niet bij het
waarnemen van alle moois!!!
En dan nog iets over het kleine
meisje dat met ons mee huppelde. Ze was onvermoeibaar en
zeer leergierig. Trouwens ik vond

het een goed voorbeeld van de
ouders die zelf hun kind op deze
manier natuur-minded willen
maken en dit niet overlaten aan
anderen. Voor natjes en droogjes
was het prima familiehotelrestaurant van de familie
Weckmann in Urft uitgekozen. Ze
bedienden ons adekwaat en
zwaaiden ons zelfs uit bij vertrek.
Waar zie je dit tegenwoordig
nog? Als laatste van mijn verhaal
nog een paar dingen. Allereerst
een grote pluim voor de
organisatie die alles zo mooi in
het vat gegoten heeft en één en
ander punktlichliet verlopen!!
De trip is zeer zeker voor
herhaling vatbaar en als ik het
mag beleven zal ik zeker
proberen er de volgende keer
weer bij te zijn.

u
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HET GROENE KRUIS IN LINNE:
HET JAAR 1963
door René Theunissen
De tweede gids van het Groene
Kruis dateert uit 1963 en bevat
informatie over het Groene Kruis;
de parochie en de gemeente; de
verenigingen en instellingen;
handel en industrie en een flink
aantal advertenties van de Linner
middenstand.
Uitvoerig wordt stilgestaan bij de
geschiedenis van de parochie. De
geschiedenis van de kerk en de
kerkelijke kunstschatten komen
aan bod. Er volgt een opsomming
van de pastoors van Linne: in
1963 was dit Th.J.F. Geurts.
Kapelaan was M.H.H.K. Tacken.
En Linne kende nog een kapelanie en een pastorie. Koster was
Thei Schuren en in het kerkbestuur zaten naast de pastoor:
Chr. Van Erdewijk; J. Peeters, H.
Schuren en Chr. Slabbers.
Uitgebreid wordt ingegaan op de
betekenis van het H. Doopsel, het
H. Vormsel en de Ziekenliturgie.
We lezen o.a. In buitengewone
omstandigheden, als er nl.
stervensgevaar is en de priester
niet tijdig aanwezig kan zijn, kan
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en mag eenieder dopen. Men
neemt daarvoor water en giet dit
uit over het hoofd van de
dopeling terwijl dezelfde persoon
onder het vloeien van het water
over het hoofd zegt: ik doop u in
de naam van de Vader en de Zoon
en de H. Geest.
Er volgt een hoofdstukje over de
geschiedenis van Linne te beginnen in de prehistorie.
De Tweede Wereldoorlog komt
uitvoerig aan bod. Zo lezen we
o.a. De jaren 1940-1945
brachten door Wereldoorlog II
ellende over dit dorp. In de
vroege ochtend van de tiende
mei 1940 passeerden de
gemotoriseerde verkenners van
de Duitse invalstroepen de op de
wegen aangelegde versperringen.
Rond het middaguur trok er een
grote stroom troepen zuidwaarts
over de rijksweg naar België en
Frankrijk. Nabij de spoorweg en
op het voormalige tramemplacement opgestelde kanonnen bestookten de kazematten bij de

sluis aan de overkant van de
Maas. De eerste jaren van de
oorlog verliepen voor deze
gemeente erg rustig, indien men
het organiseren en de razzias
(slavenjachten) even buiten
beschouwing laat.
Evacuatie
Met de invasie in Normandië in
1944 spitste zich de toestand toe.
In augustus 1944 werd op een
spoedige bevrijding gehoopt. Het
front kwam tot stilstand te
Susteren. Op 11 november 1944
moest het dorp ten westen van
de rijksweg op last van de
bezetter worden geëvacueerd. In
de woningen en een aantal
aarden bunkers aan de oostzijde
van de Rijksweg werden 1300
personen opgenomen. Dagelijks
lag het gehele dorp onder geallieerd kanonvuur. Op 20 november 1944 werd het gemeentehuis
door een geallieerde bom een
puinhoop. Op 24 januari 1945
bliezen de terugtrekkende
Duitsers de kerktoren op. Alle
bruggen over de Vlootbeek
werden door de Duitsers
opgeblazen.
Gedurende de evacuatie in 1944
was in het pand van de heer F.
Werens aan de Oudeweg Zuid
een noodlazaret gevestigd. Dit

lazaret werd organisatorisch in
stand gehouden door de heer J.
Puts. Met ware doodsverachting
verrichtte de toenmalige wijkverpleegster van het Groene
Kruis, Zr. Alice, hier haar werk.
Dokter H. Stapert, in 1944
practiserend arts in Sint Odiliënberg en Linne, verzorgde onder
een dagelijkse granatenregen zijn
practijk in dit lazaret en onder de
bewoners van de woningen en
bunkers aan de Rijksweg.
Bevrijding
De bevrijding van Linne op 25
januari 1945, als onderdeel van de
grote operatie Blackcock welke
de bevrijding van het gebied ten
zuiden van de Roer tot doel had,
werd in twee etappes (d.w.z. over
twee dagen verdeeld) uitgevoerd
door het C eskadron van de 8th
Kings Royal Irish Husars, een
tankregiment van de zevende
pantserdivisie, The Desert Rats
(vertaling: Woestijnratten).
Commandant van dit tankregiment was Lt. Colonel Coburn
M.C. Het eskadron tanks (24) dat
Linne bevrijdde stond onder bevel
van Major Henry Huth. Onder
deze Major Huth diende ook
sergeant E. Janssens, zoon van
de toenmalige burgemeester van
Maasbree, de heer Ch. Janssens
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( De heer E. Janssens is nu
kapitein bij de artillerie). Sergeant
Janssens voerde het commando
over een peleton tanks.
Zware strijd
De bevrijding geschiedde is
nauwe samenwerking met twee
compagnieën van de 1e Commando Brigade. De aanval zette
de eerste dag in vanuit St Joost
met als eerste object het station
van Maasbracht, dat fel omstre-

den werd. Bij dit gevecht sneuvelde de soldaat der 1e klasse
Harden van het Royal Army Med.
Corps bij het redden van de
bemanning van een brandende
tank. Postuum kreeg hij het
Victoria Cross. (de allerhoogste
Britse dapperheidsonderscheiding).
(Wordt vervolgd)

u

HERFSTEXCURSIE NAAR HET MUNNICHSBOSCH
door John Hannen
Zondag 17 oktober om 14.00
uur verzamelen we ons op de
parkeerplaats bij de fanfarezaal
van het Reutje te Sint Odiliënberg.

De excursie zal voeren door een
zeer afwisselend landschap zoals
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een park, weilanden en afwisselende bossen door oude beekdalen. Het landschap wordt
voornamelijk bepaald door het dal
van de Vlootbeek welke gedeeltelijk stroomt in een oude Roerarm.
Hoewel de Vlootbeek op enkele
plaatsen is gekanaliseerd er nog
sporen te vinden zijn van oude
stroomgeulen, oude beekkommen, oeverwallen en
zandtongen. Vandaar dat het
landschap zeker niet vlak is er
lichte tot sterke welvingen te
ontwaren zijn. De waterhuishouding is hierdoor zeer gevarieerd met vooral in de oude

stroomgeulen vaak drassige tot
zeer natte situaties.
Tijdens de excursie zal aandacht
worden besteedt aan de activiteiten die de flora en fauna aan de
dag legt om zich gereed te maken
voor de winter. Veel vogels zijn
alweer naar warmere oorden
vertrokken en degene die hier
willen overwinteren zullen voor
voldoende voedselvoorraden en/
of vetopslag moeten zorgen. De
planten en bomen zullen moeten
zorgen om van bladeren, die veel
vocht verdampen, af te komen.
Iedere soort doet dit weer op zijn
eigen manier. Op enkele facetten
die hiervan nu zichtbaar zijn zal
worden ingegaan.Uiteraard zal in
dit meest gunstigste jaargetijde
voor de vrucht-lichamen van de
paddenstoelen de meeste aandacht uitgaan naar deze organismen. De paddenstoelen verdienen zeker nu onze aandacht.
Dit bos heeft al een zekere faam
heeft op het gebied van de myco-

logie: Al in 1939 werd tijdens
een van de eerste excursies van
het Natuur Historisch Genootschap Limburg op zondag 22
oktober 1939 dit gebied is bekeken op paddenstoelen onder
leiding van Dhr. Verschueren. Hier
werden destijds maar liefst 70
verschillende soorten gevonden
waaronder de Grijze zadelzwam,
Jodoform-russula en maar liefst
zeven boleten; het gebied werd
hierom geroemd in het Maandblad van deze vereniging.
Tijdens de excursie zullen niet
alleen een heleboel soorten
worden benoemt zal ook uitleg
worden gegeven over het organisme paddenstoel welke toch
een geheel eigen plaats inneemt
in de natuur: Ze hebben geen
bladgroen om zonlicht op te
kunnen vangen en kunnen zelfs
groeien in het donker. Ze behoren
dus niet in het plantenrijk, bovendien zijn ze opgebouwd uit chitine. Deze stof komt weer in het
dierenrijk voor, vaak voor het
opbouwen van een pantser, doch
men kan de paddenstoelen toch
ook weer niet in het dierenrijk
plaatsen. Paddenstoelen zijn
eigenlijk het zichtbare deel van
een draderige massa die onder
de grond of in hout leven. Het zijn
al vrij oude organismen: Zon 400
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miljoen jaar geleden kwamen op
het vasteland al groene planten
voor. Uit de wieren uit de zee
ontwikkelden zich de paddenstoelen die voor hun voedsel
echter afhankelijk waren van de
groene planten waardoor zij pas
konden voorkomen nadat de
groene planten hier voorkwamen.
Deze excursie, die ruim twee uur
kan duren zal worden geleid door
Leo Koster en John Hannen. Als
de weersomstandigheden geschikt zijn zullen we hier vele
soorten paddestoelen tegen-

komen. Dus zorg dat jullie een
goede paddestoelengids en spiegeltjes bij jullie hebben. Zorg dat
jullie deze excursie niet missen.

u

STRUINEN DOOR PEEL-RESTANTEN ...
door Leo Koster
Omdat ik al bijna 5 jaar gebruik
maak van een vervroegde
uittredingsmaatregel beschik ik
niet meer over vrije tijd maar over
tijd. En natuur speelt daarin een
belangrijke rol. In week 31 besluit
ik een bezoekje te brengen aan
de Mariapeel. Op 3 augustus
2010 rijd ik s morgens net voorbij
Helenaveen over de Soemeersingel, langs deze singel hebben
diverse grote eiken de enorme
kracht van de recente zware
storm niet overleefd.
Net over de brug over de Helena-
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vaart staat links een herdenkingsmonument Sporen die bleven
over de deportatie van jongens en
mannen door de nazis naar
Duitsland tijdens de Tweede

Wereldoorlog. Aan de linker kant
van deze weg naar de ingang tot
de Mariapeel lag tot halverwege
de 19e eeuw het voormalige
Broe(n)meer. Nabij een wildrooster kan men rechts naar een
originele grenspaal uit 1716 die
eens, tussen Broemeer en Soemeer, de grens vormde tussen de
Republiek der Verenigde
Nederlanden en Gelre, een
gebied dat toebehoorde aan
Pruisen. Sinds 1815 vormt het de
grens tussen de provincies
Limburg en Noord-Brabant. Ik
parkeer de auto in de buurt van
het aldaar liggende stenen
gebouw. Het weer; bewolkt,
soms wat dreigend, maar ook
zon, droog en ongeveer 19º C. Ik
wandel via een smal paadje
richting Meeuwenven. Dit paadje
wordt door de wandelaar voor
een deel nieuw aangelegd omdat
diverse omgewaaide bomen het
originele paadje blokkeren. Op
het ven grauwe ganzen, dodaarzen, wilde eenden, heel veel
zwaluwen en kokmeeuwen. Als ik
weer op het originele, brede pad
kom zie ik een springend reekalf.
Prachtige zwartkleurige snuit,
relatief grote oren, zwarte ogen,
bruinkleurig lichaam met ronde
witkleurige stippen. Bij het
infobord Van boom tot kien-

hout, houd ik rechts aan. Heel
veel dood hout, door de aanhoudende droogte is het waterpeil flink gedaald. Jonge,
bedelende dodaarzen zijn al net
zo schuchter als hun ouders en
duiken geregeld onder.
Wintertalingen houden het voor
gezien, aalscholvers geven hun
verenpak een grote beurt, witte
kwikstaarten zoeken op drooggevallen plekken naar voedsel. Ik
hoor het geluid van de sprinkhaanzanger en wandel voorbij
een gegalvaniseerd hekwerk. Als
ik de lucht aftuur ontwaar ik de
grote zilverreiger. Links van
achter vegetatie hoor ik het
typische geluid van de Canadese
gans, iets verder heb ik zicht op
het ven en zie ik zelfs drie Canadese ganzen, deze exoot en
planteneter behoort tot de familie
van de eenden. In dode bomen
heel veel boeren- en oeverzwaluwen, in de lucht houden
zich gierzwaluwen op. Als ik bij
een houten paal en infobord kom
keer ik om. Als ik weer bij het
gegalvaniseerde hekwerk kom,
klim ik naast dit hekwerk over een
eenvoudig houten stap-plankje.
Twee hazen voeren voor mijn
ogen een polonaise uit, maar als
ze mij zien gaat ieder zijn of haar
eigen weg. Ik noteer graspiepers,
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koolmezen, één grasmus,
roodborst, fitis en boomkruiper.
Veel oranjezandoogjes (twee
witte stipjes in een zwarte vlek),
in mindere mate gammauiltjes
die hun naam te danken hebben
aan de Griekse letter y op hun
vleugels. Een grote bonte specht
vliegt over. Dan valt mijn oog op
grote vogels die thermiek aan het
zoeken zijn. Het zijn twee zwarte
ooievaars die waarschijnlijk de
nacht doorgebracht hebben in de
Mariapeel. In hun gezelschap
bevindt zich een boomvalk omdat
deze vogel lijkt op een grote
gierzwaluw. Prachtig zijn de
gevingerde uiteinden van de
zwartkleurige vleugels van de
ooievaar te zien en de witte buik.
Cirkelend komen ze mijn richting
uit om dan ineens richting
Brabant te zweven. Voor mij een
unieke waarneming. Tussen wat
bomen houdt een kudde
Hollandse landgeiten zich op. Ik
zie mensen met emmers, ze
struinen het gebied af op zoek
naar de lekkere blauwe bosbes
die hier redelijk veel voorkomt.
Uiteraard pluk ik ook enkele
handen vol, ze schijnen zo
gezond te zijn. Hier hoor ik het
gaai-achtige geluid van de
wielewaal. Ik tuur intensief de
boomkruinen af, doch deze
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exotisch ogende vogel krijg ik
niet te zien. Dan opeens tussen
enkele eiken door de wielewaal,
het is een vrouwtje. Even later in
één blikveld drie wielewalen, één
mannetje en waarschijnlijk twee
jongen. Het mannetje gaat op
een takje van een eik zitten, de
zon beschijnt de vogel, nog nooit
zo mooi de kleurenpracht (zwartgeel) van deze vogel gezien. Ik
heb zeker 6 wielewalen gehoord.
Links door de bomen een kijkje
op een ven. Via een klaphekje
kom ik langs de geitenschuur
voor de Nederlandse landgeit.
Volgens informatie zijn de geiten
ingeënt tegen de Q-koorts, een
besmettelijke infectieziekte die
van dieren kan overgaan op
mensen. In het ven tegenover
deze stal drijven bedelende
dodaarzen en dobberen enkele
futen. Van het pad vliegt geregeld
een basterd zandloopkever op.
Zeer tevreden verlaat ik de
Mariapeel. Op 6-08-2010, breng ik
een bezoekje aan de Groote Peel.
Net na 08.00 uur parkeer ik mijn
auto nabij een rustige ingang naar
dit fraaie gebied. Het is zonnig.
Een havik vliegt laag over. De
afrasteringdraad is wat naar voren
geschoven, de ingang ligt nu
direct achter deze kleine
parkeerplaats. In het stilstaande

water van het wildrooster zoeken
groene kikkertjes een veilig heenkomen. Ik zie en hoor de roodborsttapuit en graspieper en van
de groene specht alleen het
geluid. Fier, dat wil in dit geval
zeggen schuin, staat de eenzame
zeeden de omgeving te verkennen. Diverse konijnen zoeken
hun holen op. Kneutjes en een
grote bonte specht vliegen over.
Aan punten van prikkeldraad
zitten donkerkleurige haren van
het wilde zwijn.
Oranjezandoogjes zijn ook al
wakker en genieten volop van de
morgenzon. Diverse
wespspinnen (vrouwtjes) zitten in
een web dat voorzien is van een
soort bliksem-schicht. Een
reegeit loopt langs een
afrastering en een maïsakker.
Oeverzwaluwen vliegen over het
moerasgebied waarin ik ook
tikkende moerassprinkhanen

hoor. Ik wandel een klein stukje
langs de provinciegrens,
Bescheid of Astensche Moostscheiding geheten. Ik heb de nare
gewoonte om de hier veelal
alleenstaande bomen goed met
de kijker af te turen. Ik ontdek op
een tak een jonge sperwer,
althans dat is mijn eerste
gedachte. Als ik via het veenpad
er wat dichter bij kom zie ik dat
het een jonge koekoek is. Ik ben
zelfs getuige van het voeren, een
klein vogeltje klimt op de kop van
de koekoek die zijn grote oranjerode keel openspert waarin dan
een klein beetje voedsel verdwijnt. Het is al een vliegvlug
jong, op de buik dunne lichtkleurige dwarsstrepen. Ik denk
dat de gastvogel een graspieper
is. Als de koekoek met zijn
neerhangende vleugels een klein
rondje vliegt wordt hij/zij direct, in
dit geval, aangevallen door
boerenzwaluwen, ze lijken ook
zoveel op sperwers. Ook zet hij/zij
de achtervolging in bij het zien
van een klein vogeltje, ik denk dat
hij/zij daarin de gastvogel ziet.
Onvoorstelbaar dat dit jong
binnen niet al te lange tijd als
eenling de reis onderneemt naar
Afrika ten zuiden van de evenaar.
Een dergelijk schouwspel heb ik
30-35 jaar geleden ook eens
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waargenomen in Maasniel, in de
tuin van de Thooren. Toen werd
de koekoek gevoerd door een
heggenmus. Zowel links als
rechts van het pad staan koningsvarens. Rechts van me de
Eeuwelsche Loop waarop een
tapijt van eendekroos ligt. Aan de
andere kant van deze Loop zoekt
een reegeit met haar jong een
veiliger plaats. Het vrouwtje van
de sperwer wordt achterna
gezeten door boerenzwaluwen,
doch opeens slaat de paniek toe
en wordt één van de boerenzwaluwen achtervolgt, helaas
voor de sperwer, de aanval wordt
afgeslagen. Bij de rechts gelegen
boerderij zie ik alleen holenduiven
en spreeuwen, hier ga ik links de
Groote Peel weer in.
Huiszwaluwen vangen heel wat
insecten boven de hier aanwezige vennetjes. Ik heb gezocht
naar de gladde slang, de levendbarende hagedis en naar het
spiegeldikkopje, ik heb ze
alledrie niet gevonden.
Lavendelheide staat in bloei,
prachtig zichtbaar de lichtroze,
knikkende bloemen, het is
een rodelijstsoort. Dan zie ik
nog een rodelijstsoort, het
betreft de gerande oeverspin.
Gelet op de grootte denk ik
dat het een vrouwtje is.
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Haar lichaam is donker olijfbruin
en dicht fluwelig behaard en aan
de zijkanten lopen geel-witte
banden.
Het vrouwtje wordt 5-6 cm
groot inclusief poten, mannetjes
zijn veel kleiner.
In de directe omgeving zie ik een
bolvormig spinsel met daarnaast
een opengesprongen cocon
waarin heel veel jonkies gezellig
bij elkaar zitten. Dit cocon is ook
aan de vegetatie vast-gemaakt. Ik
denk dat het vrouwtje de wacht
houdt en bij gevaar haar jongen
zal verdedigen. In het begin wordt
de cocon met behulp van tastorganen onder het lichaam
meegezeuld, als de jongen op het
punt staan uit te komen wordt de
cocon vastgemaakt aan lage
vegetatie. Een tiental meters
verder zie ik nog een dergelijk
nest, nooit de gerande oeverspin
gezien inclusief het kraamweb

c.q. broedkamer. In een jonge eik
vliegt de eikenpage, hij/zij trippelt
langs een dun twijgje.
Dan kruist een grote, zwarte
kever met fijne lila-achtige zijstrepen mijn pad. Het is de
paarse loopkever ook wel paarse
schallebijter genoemd, het is een
echt roofdier. Onder de dekschilden zitten wel vleugels doch
daarmee kan dit beest niet
vliegen. Via een smal, verhoogd

paadje doorkruis ik nog eens dit
prachtige gebied. Langs dit
paadje diverse krabplekken waar
een ree een rustplaats gezocht
heeft. Diverse wijken (sloten) zijn
drooggevallen, het aanwezige
veenmos is aan het verkleuren.
Rond 11.30 uur stap ik wederom
zeer tevreden in mijn auto en
keer huiswaarts.
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DAGPAUWOOG
door Marianne Vos-Jaspers
AGLAIS IO
familie Nymphalidae/
Aurelias
Aglais. Schoonheid. Zo wordt de
Dagpauwoog met zijn officiële
naam genoemd.
En terecht. Zie de bevallige vliegkunsten, de parmantige houding
op een bloem; hoog op de
pootjes, vleugels breed gespreid.
Kijk in die prachtige kleurrijke
ogen die de vleugels sieren, en je
weet waarom
Dagpauwoog overwintert als
vlinder  en niet als pop zoals
veel vlinders  en is daarom in het
vroege voorjaar vaak als eerste te

zien.
De winter brengt hij door op een
koele, donkere plaats, zoals
een boomholte of een gebouw.
Zodra hij goed wakker is en eens
flink met zn stram geworden
vleugeltjes heeft gewapperd,
voelt hij de honger knagen en
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gaat fluks op zoek naar wat het
voorjaar te bieden heeft. Er bloeit
al vanalles; Sleedoorn, Paardenbloem, Klein hoefblad. Allemaal
uitstekende nectar-leveranciers.
Eenmaal op krachten gaat hij de
omgeving opnieuw verkennen.
Hij bezoekt eens een weiland, of
een bloeiende berm. Bekijkt een
heidegebied, een park of tuin.
Langzaamaan, bij het oplopen van
de temperatuur, groeit de behoefte om achter de vrouwtjes
aan te gaan en een territorium te
kiezen. Doorgaans bezet hij een
gebied met een markant hoog
punt zoals een boom. Lang
plezier heeft hij er meestal niet
van want alle andere mannelijke
Dagpauwoogjes willen dat ook. In
het hoogseizoen moet hij vrijwel
iedere dag een ander terrein
zoeken. Dagpauwogen zijn de
globetrotters onder de vlinders.
Ze leggen grote afstanden af, tot
wel honderden kilometers ver en
maken daarbij gebruik van de
wind. Het maakt ze niets uit in
welke richting de wind hen voert,
ze voelen zich overal thuis. Hun
waardplant de brandnetel groeit
immers overal en nectar is ook
overvloedig voorradig.Vrouwtje
Dagpauwoog legt haar eitjes met
tientallen, zelfs honderdtallen op
de onderkant van brandnetel-
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bladeren of op de stengel. Zodra
de rupsen uitkomen gaan deze
met zn allen aan de slag om een
knus groepsverblijf te maken door
enkele bladeren aaneen te
spinnen.
Ze zijn klaar voor het Grote
Brandnetel Eetfestijn. Alles op?
Geen nood. De rupsen verkassen
met de hele club naar een
volgende brandnetel, spinnen
weer een groepswoning van
bladeren en eten gulzig verder
totdat ook van deze plant slechts
een miezerig steeltje rest.
De uitdrukking Het eigen huis
opeten wordt door de rupsen
heel letterlijk genomen. Na een
paar verhuizingen vinden ze het
welletjes en zoeken ieder voor
zich een brandnetelblad op om te
verpoppen. Sommige rupsen
hebben even genoeg van netels
en kiezen liever een andere plant
of een muur om het stadium als
pop door te brengen. Ze blijven
wel altijd in de buurt van de
waardplant.
Na enige tijd barst het omhulsel
open en Dagpauwoog komt
tevoorschijn. Hij pompt lucht en
bloed in de vleugels, laat ze goed
drogen en kiest het luchtruim om
te zwerven als een vlinder in de
blauwe lucht.
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