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ZOMERCURSUS “ LIBELLEN LEREN KENNEN
EN LEREN BEGRIJPEN”

Reeds enige jaren geleden heeft
onze vereniging een cursus ge-
geven over libellen. Deze cursus
was een eerste start. Inmiddels is
er achter de schermen gewerkt
aan een nieuwe cursus, die we
dit jaar graag aan onze
geïnteresseerde leden willen
presenteren. De cursus bestaat
uit twee onderdelen: enerzijds
drie theorieavonden over het
leven van libellen, anderzijds drie
speciale excursies om libellen en
de biotopen te leren kennen.
Zo komen aan de orde: bouw en
functie van het libellenlichaam,
voortplantingsstrategieën bij de
verschillende libellenfamilies en
op welke wijze libellen aan een
habitat zijn gebonden. Parallel aan
deze drie avondbijeenkomsten
organiseren we drie excursies
naar verschillende biotopen.
Tijdens de excursies staat het
leren kennen van karakteristieke
soorten centraal alsmede het
leren herkennen en duiden van
bepaalde gedragingen. De cursus
wordt gegeven door de heren
J. Hermans en J. Hannen.

Neemt U deel aan deze cursus
dan krijgt U een nieuw ver-
vaardigd determinatieboekje over
libellen en een boekje met
afbeeldingen van de belangrijkste
gedragingen.
De cursus kost € 20,- voor leden
en € 30,- voor niet-leden van de
Kringloop. Leden genieten bij
aanmelding voor deze cursus
altijd voorrang! Er kunnen
maximaal 40 mensen deelnemen.
Uw aanmelding moet binnen zijn
VOOR zaterdag 21 mei. Uw
aanmelding is pas definitief indien
het cursusgeld is overgemaakt op
postbanknummer 470.97.59
onder vermelding van “libellen-
cursus 2011”. U kunt zich
aanmelden via onze website:
www.dekringlooplinne.nl  of
telefonisch bij de Heer L. Huls-
bosch (0475-463239).

De cursusdata voor deze cursus
zijn als volgt:

Vrijdag 27 mei: les 1 over bouw
en functie van libellen.
De avond start om 19.30 uur in
Basisschool Triangel, Linnerhof
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36 te Linne. De avond duurt tot
22.00 uur.

Vrijdag 10 juni: les 2 over
voortplantingsstrategieën bij
libellen.
De avond start om 19.30 uur     in
Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne. De avond duurt tot
22.00 uur.

Zondag 12 juni: Excursie naar de
Doort. In dit gebied proberen we
libellen te bekijken van voedsel-
rijke wateren. De excursie start
om 9.00 uur vanaf de parkeer-
plaats van Staatsbosbeheer
langs de Doorderweg. De
excursie duurt tot 12.00 uur.

Vrijdag 24 juni: les 3 overVrijdag 24 juni: les 3 overVrijdag 24 juni: les 3 overVrijdag 24 juni: les 3 overVrijdag 24 juni: les 3 over
habitatbinding bij libellen.habitatbinding bij libellen.habitatbinding bij libellen.habitatbinding bij libellen.habitatbinding bij libellen. De
avond start om 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur in
Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne. De avond duurt tot
22.00 uur.

Zondag 10 juli: Zondag 10 juli: Zondag 10 juli: Zondag 10 juli: Zondag 10 juli: Excursie naar de
Meinweg. Het Meinweggebied is
een geschikt gebied om kennis te
maken met libellen van
voedselarme en zure wateren. De
excursie start om 9.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij manege
Venhof. De excursie duurt tot
12.00 uur.

Zaterdag 27 augustus:
Afsluitende excursie langs de
Vlootbeek. We willen nu kennis
maken met stroomminnende
libellen. We starten om 9.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij
speeltuin Weerderhof in Linne.
Vandaar bekijken we een stukje
Vlootbeek om daarna verder te
rijden naar een ander punt bij de
Vlootbeek. De excursie eindigt
om 12.30 uur!

VVVVVoor alle excursies zijn laarzenoor alle excursies zijn laarzenoor alle excursies zijn laarzenoor alle excursies zijn laarzenoor alle excursies zijn laarzen
of waterdichte schoenenof waterdichte schoenenof waterdichte schoenenof waterdichte schoenenof waterdichte schoenen
noodzaknoodzaknoodzaknoodzaknoodzakelijk! Een vangnet kanelijk! Een vangnet kanelijk! Een vangnet kanelijk! Een vangnet kanelijk! Een vangnet kan
handig zijn; ook grote buisjeshandig zijn; ook grote buisjeshandig zijn; ook grote buisjeshandig zijn; ook grote buisjeshandig zijn; ook grote buisjes
zijn aan te bevelen om libellen inzijn aan te bevelen om libellen inzijn aan te bevelen om libellen inzijn aan te bevelen om libellen inzijn aan te bevelen om libellen in
te bekijkte bekijkte bekijkte bekijkte bekijken.en.en.en.en.
Geef U tijdig op, want deGeef U tijdig op, want deGeef U tijdig op, want deGeef U tijdig op, want deGeef U tijdig op, want de
ervaring leert dan de meesteervaring leert dan de meesteervaring leert dan de meesteervaring leert dan de meesteervaring leert dan de meeste
cursussen snel vol zijn.cursussen snel vol zijn.cursussen snel vol zijn.cursussen snel vol zijn.cursussen snel vol zijn.

Het Bestuur
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JAARVERSLAG
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2010

door Ans Homburg

Op vrijdag 26 februari 2010 is de
jaarvergadering gehouden over
het verenigingsjaar 2009.
Er waren 46 personen aanwezig.
Er is een afmelding binnen-
gekomen van mevr. J. Daniels.

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  Dhr. M. Richter en
mevr. M. Voerman er haar
goedkeuring aan had gegeven.
Dhr. M. Richter is aftredend.  In
zijn plaats is Mevr. E. Henrichs
benoemd die samen met
Mevr. M. Voerman deel uitmaakt
van de kascontrolecommissie
over 2010.

Binnen het bestuur is de voor-
zitter dhr. Jan Hermans aftredend
en herkiesbaar; hij werd door de
vergadering unaniem voor een

nieuwe periode als voorzitter
herkozen.

Als extra agendapunt is het
voorstel opgenomen om de
statuten van de vereniging te
wijzigen en opnieuw vast te
stellen conform een vastgestelde
tekst, welke voor de leden ter
inzage heeft gelegen.
Met 46 stemmen is de statuten-
wijziging  formeel door de ver-
gadering aanvaard.

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 2010
10 keer.
In 2010 maakten wij wederom
dankbaar gebruik van onze
verenigingsruimte in  Basisschool
Triangel. We zijn met deze ruimte
zeer tevreden. Cursussen,
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lezingen en alle bestuurs-
vergaderingen werden er
gehouden. We zijn het bestuur
van de Innovo zeer erkentelijk
voor de ons geboden huisvesting.

De redactie van de Observatie,
jaargang 37-2010 bestond uit Jan
Hermans, John Hannen en Ans
Homburg. Observatie verscheen
6 keer; buiten de bijdragen van
de redactieleden werd ook dit
jaar weer door enkele leden kopij
aangeleverd. Ook maken we
steeds meer gebruik van de door
leden aangeleverde foto’s om de

Observatie een aantrekkelijker
uitzien te geven. Onze dank
hiervoor.

De ledenadministratie werd
verzorgd door Lei Hulsbosch en
Lins Baars.
De Kringloop telde op 1 januari
2010  336 leden. In de loop van
2010 zijn er 22 nieuwe leden
bijgekomen en hebben 23     leden
zich afgemeld. De vereniging telt
per 31 december 2010  335
leden. Het ledenaantal van de
vereniging blijft stabiel.
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Lei Hulsbosch hield ook in 2010
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, de geplande
cursussen, het jaarprogramma en
opgestuurde waarnemingen. Een
speciaal woord van dank aan Lei,
voor het vele verrichte werk.

Lezingen en excursies

28 januari
Een lezing door archeoloog Dhr.
J. Roymans  over de Archeologie
in het vlootbeekdal. Dit zeer
interessante onderwerp met als
titel “een mogelijke toekomst
voor het verleden van de beek-
dalen” werd bezocht door 58
personen.

26 februari
Na de jaarvergadering gaf  Jan
Hermans een lezing over
zweefvliegen. De bouw het
gedrag de voortplanting, biotoop
en habitat kwamen aan de orde.
60 personen kregen een duidelijk
beeld van deze prachtige
insectengroep.

25 maart
De jaarlijkse vogellezing werd dit

keer gehouden door Dhr. Otto
Plantema. Hij verzorgde een
dialezing met als onderwerp
“Vogels in Limburg” en als toegift
enkele zeer bijzondere tropische
vogels. 78 personen genoten van
een interessante lezing.

18 april
Onder leiding van Jan Hermans
en John  Hannen vertrokken 40
personen voor een ochtend-
excursie  naar het Savelsbos, een
typisch hellingbos. Een mooi
gebied om te genieten van het
landschap en de mooie  kalk-
minnende bosflora.

30 mei
Op een miezerige en bewolkte
zondagmiddag stonden 25
personen klaar voor een excursie
naar de Tuschpeel: een prachtig
hoogveengebiedje. De gidsen Jan
Hermans en John Hannen wezen
de deelnemers op bijzondere
planten zoals Ronde Zonnedauw
en Lavendelheide.

5 juni
Met een volle bus vertrokken we
vroeg in de ochtend naar de Eifel.
We bezochten de Sistigerheide,
een gebied met vochtige heide
en het Golbachtall met een
Veldbies-Beukenbos, beide in de



7

buurt van het plaatsje Kall.
Wederom was de verzorging in
Hotel Urfterhof goed. Het was
een heerlijke dag, met prachtig
weer. Zoals een van de
deelnemers het verwoorde een
echte “Kring-lóópfamilie” De
organisatie en de excursieleiders
John Hannen en Jan Hermans
verdienen een pluim.

14 juli
De avondexcursie naar
Schrevenhof met aansluitend
nachtvlinderobservatie werd

afgelast. Het was die dag
vanwege het weer, windhozen,
storm en regen niet verantwoord
om het veld in te gaan. Zover wij
ons kunnen herinneren is dit
zolang “De Kringloop” bestaat
nog nooit eerder voorgekomen
dat wij omwille van de
weersomstandigheden een
excursie moesten afgelasten.

12 september
De excursie naar Kerkeweerd,
een voorbeeld van dynamische
natuur aan de Belgische zijde van
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de Maas. Wat een prachtig
gebied, met veel bijzondere
planten en vogels. Het weer was
niet zo goed, grijs, grauw en
regen, maar dat deerde de
deelnemers niet.
26 personen genoten van deze
ochtendexcursie met als gids Gijs
Kurstjens.

17 oktober
Zondagmiddag stonden 30
deelnemers klaar om het gebied
rond Landgoed Aerwinkel te ver-
kennen. Deze ochtendexcursie
stond in het teken van de herfst.
De gidsen voor deze excursie
waren John Hannen en Leo
Koster. Na afloop van de excursie
vlogen als toegift 112 Kraan-
vogels over.

19 november
Deze boeiende lezing over de das
bezocht door 50 personen, werd
gegeven door Dhr. Bert
Morelissen. Tijdens deze lezing
werd veel duidelijk over de leef-
wijze van Limburgs grootste
roofdier.

17 december
Jan Hermans gaf een lezing  over
het beroemde wetland “Keoladeo
Nationaal Park” in India. Deze
lezing ging over de grote

vogelrijkdom, flora en vegetatie,
landschap en het beheer en
behoud van dit bijzondere
natuurgebied.
80 personen genoten van een
geweldige avond. Op speciaal
verzoek van Jan Hermans was er
een donatie mogelijk om voor de
gidsen ter plekke middelen aan te
schaffen om onderzoek en
natuureducatie te bevorderen.

26 december
De jaarlijkse Kerstwandeling ging
dit jaar naar Schrevenhof en
omgeving, met als gidsen John
Hannen en Jan Hermans. Er
waren toch nog 10 personen die
het slechte weer trotseerden. De
route werd ingekort vanwege de
onbegaanbare paden.

Cursussen
 De bomencursus werd ook dit

jaar gegeven door  Pierre
Theunissen en John Hannen.

 De jaarlijkse vogelcursus voor
beginners en gevorderden had
als thema: vogels van struiken,
struwelen en heggen. De
gidsen voor deze cursus
waren:
Leo Koster, Jo van Pol, Scipio
van Lierop, Nicky Hulsbosch,
Geert Peeters, John Hannen,
Jan Hermans.
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 Cursus vegetatiekunde voor
gevorderde plantenkenners
werd gegeven door Jan
Hermans.

 Plantencursus voor beginners
werd gegeven door John
Hannen, Robert Knops en Jan
Hermans.

 Zweefvliegencursus werd
gegeven door John Hannen en
Jan Hermans

 De jaarlijks terugkerende
Paddenstoelencursus werd
gegeven door John Hannen,
Jo van Pol en Jan Hermans

Het is vermeldenswaardig dat
een groot deel van de cursussen
die de vereniging geeft, telkens
weer zijn volgeboekt, hetgeen
toch wel wat zegt over de
kwaliteit die wij aanbieden. Met
dank aan de gidsen die veel tijd
en kennis steken in het maken en
samenstellen van de cursus-
boekjes en het geven van de
cursussen.”

Bij de Gemeente Maasgouw
heeft  de vereniging  haar
zienswijze doorgegeven
betreffende het concept van de
Structuurvisie Maasgouw meer in
het bijzonder over de
toekomstige recreatiedruk op het
landschap in de Linnerweerd.

Ook is de vereniging alert op de
ontwikkelingen rond “De Lus van
Linne”

Rest mij nog een woord van dank
uit te spreken aan alle leden, die
zich in 2010 op welke manier dan
ook voor de vereniging verdien-
stelijk hebben gemaakt. Het
bestuur stelt het enthousiasme
en de inbreng van uw ideeën
zeer op prijs. Wij hopen ook in
2011 weer op U allen te mogen
rekenen.
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BUURMANS NOTENBOOM

door Tom Storcken

Al voor dat ik in Nieuwstadt
kwam stond deze Walnotenboom
er al. Toen we in 1980 in Nieuw-
stadt verhuisden stonden er op
de grens met de rechterbuurman
een vijtiental sparren die net hoog
genoeg waren om de notenboom
aan ons directe zicht te onttrek-
ken. We wisten natuurlijk dat hij
er stond, we aten er tenslotte ook
noten van, maar echt zien: nee.
Tot afgelopen najaar de laatste
grote sparren werden gerooid
vanwege overlast en gevaar van
omvallen. En toen keken we
ineens naar een geweldig grote
boom, waarvan de doorsnee van
de stam zeker zo groot is als een
fors raam. Als ik de hoogte moet
bepalen zal dat toch zeker 25
meter zijn of misschien nog wel
hoger. Hij steekt met zijn kruin
fors boven alle huizen uit en zoals
hij er nu staat, zonder bladeren, is
hij net een grote kale reus.

Terwijl ik dit schrijf loopt er vlak
voor het raam een veldmuisje
langs. Hij/zij is op weg naar het
voer dat door de vogels van de
voerplank wordt gegooid. Hij

maakt hier gretig gebruik van en
stopt zijn bekje vol met restanten
zaad en rent dan weer terug naar
de rand van de struiken waar
waarschijnlijk zijn holletje is. Na
even te zijn weg geweest her-
haalt hij dit nog een keer, maar
waarschijnlijk heeft hij mij zien
zitten en durft geen derde keer de
oversteek te maken. Nou, van mij
mag hij hoor, zolang hij maar van
de zolder afblijft want dan kan
Thea niet slapen en kan ik weer
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de zolder op om ze te vangen.
Terug naar de boom. Op dit
moment, het is 4 uur in de
middag, zitter er 7 houtduiven en
drie tortelduiven in. Aan de voor
mij linkerkant zit nog een
eksternest wat nog van vorig jaar
moet zijn. Houtduiven vindt ik
altijd van die grote sloebers, ze
komen ook regelmatig wat halen
van de restanten die rond de
voerplanken liggen en kuieren
dan meestal nog wat rond in de
tuin. Tot en met vorig jaar zaten
ze in de sparrren, maar sinds dat
deze gerooid zijn, hebben ze een
nieuw onderkomen gevonden in
de notenboom.
Er zitten ook jonge duiven bij die
nog geen witte halsvlek hebben.
Als ik de boom nog eens bekijk
heeft hij, naast de hoofdstam die
doorloopt, nog eens vijf hele
dikke zijstammen/takken, die zich
ook weer diverse malen vertak-
ken. Zo krijg je toch een heel
woud van stammen en takken,
waar doorheen de vogels zich
een weg moeten zoeken.
Een voordeel is, tenminste in de
lente tot en met de hefst, dat
wanneer de bladeren aan de
takken hangen dat de meeste
vogels dan ook bijna onzichtbaar
zijn voor bijvoorbeeld de sperwer.
Nu zie ik toch wel regelmatig de

veerrestanten van een duif of
merel liggen.
Er is nog een nieuwe houtduif
bijgekomen die op zijn gemak de
vleugels gaat poetsen.
Een mannetje vink is bijna hele-
maal bovenaan op een takje gaan
zitten. Als ik de boom afspeur
zitten er nog hooguit 25 blaadjes
van afgelopen jaar aan de takken.
Deze blaadjes hebben al veel
moeten doorstaan: regen, wind
en sneeuw, ijzel en noem maar
op. Zullen ze blijven hangen
totdat de eerste lentestralen van
de zon ze zullen verwarmen en er
zich nieuw groen zal vormen? We
zullen het moeten afwachten,
maar ze hebben al zo lang
gewacht met vallen: hou dan nu
ook nog even vol.
De vink heeft ondertussen
gezelschap gekregen van een
soortgenoot. Donkere wolken
jagen langs de hemel en het is
gaan regenen. Het is alweer een
uurtje later en er zijn een paar
kraaien bijgekomen. Ze hebben
een mooi zwart verenkleed. Ze
zijn een stuk kleiner dan de raaf.
Hun snavel is iets stomper dan
die van de  roek.
Het begint wat donkerder te
worden en ca twintig spreeuwen
die eerst een tijdje hebben
rondgecirkeld strijken ook boven
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in de boom neer. Het wordt nu
wat onrustiger in de boom.
Enkele kraaien vliegen weer op
en komen terug, maar gaan op
een andere plaats zitten. De
spreeuwen hebben ook nog niet
hun plaatsje gevonden: enkelen
blijven wat heen en weer
springen, van de ene op de
andere tak. De duiven, zowel
tortel- als hout-, blijven op hun
plaats zitten, als is dat wel een
stukje lager in de boom.
De spreeuwen zullen wel uit
noord-europa afkomstig zijn die
hier komen overwinteren.
Opvallend is wel dat de overige
fruitbomen die nog in de tuinen
staan niet zo gewild zijn als over-
nachtingsplaats. Zou dit iets te
maken hebben met hun hoogte:
niet veilig genoeg?
Zo is het wel een drukte van
belang geworden in de boom
met de duiven, spreeuwen,
kraaien en vinken en eventuele
andere vogels die ik vanwege het
weinige licht misschien niet meer
kan zien. Maar ze kunnen zich
allemaal “verstaan”, er is dan ook
plaats genoeg in deze boom waar
ondertussen ieder zijn plekje
heeft gevonden.
Opvallend is wel dat de
spreeuwen redelijk kort bij elkaar
zitten, terwijl duiven en kraaien

verder uit elkaar hun plaatsje
hebben gevonden.
Wat wel heel verschillend is met
bijvoorbeeld de lente of de herst:
Als er dan spreeuwen bij elkaar in
een boom zitten is het een
gekwetter van jewelste. Nu hoor
je ze eigenlijk niet.
De volgende morgen, het zon-
netje schijnt lekker, is bijna iedere
vogel weer uitgevlogen. Alleen
twee houtduiven zitten naast
elkaar bijna midden in de boom.
Wat zullen ze denken: heerlijk die
rust?
Een mooie vlinder -dagpauwoog-
vliegt voor mijn lens en dwarrelt
een beetje door de tuin. Veel is er
voor dit diertje nog niet te vinden
denk ik.
In de middag als ik weer even kijk
komt er een kraai aangevlogen.
Hij begint met een uitgebreide
poetsbeurt: vleugels staart, alles
wordt goed gepoetst. Pootjes,
snavel, alles wordt ingeschakeld
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zodat geen stukje van zijn veren-
pak wordt overgeslagen. Om de
20-30 seconden schudt hij zich
helemaal uit en gaat dan weer
verder. Als laatste is hij bezig met
borst- en kopveertjes.
Na al dat poetsen ziet hij er weer
pico bello uit. In het zonnetje dat 

vandaag schijnt, lijkt het alsof er
een metaalglans over zijn
verenpak ligt. De poetsbeurt
heeft toch zeker 10 minuten
geduurd. Daarna poetst hij de
plaat....

DAGEXCURSIE LA CALAMINE, KELMIS

door John Hannen

Op zondag 17 april organiseert
Landschapsvereniging De Kring-
loop opnieuw een excursie naar
La Calamine; een van de rijkste
botanische reservaten in de
Euregio.
Aanvang excursie 10.00 uur.
Startpunt voor deze excursie is
de parkeerplaats langs de
Casinoweiher (klein stuwmeer)
aan de Lütticherstrasse te Kelmis
België.
ROUTEBESCHRIJVING: vanaf
Lemiers rijksweg 278 richting
Vaals neem op de rotonde de
eerste afslag naar Randweg, volg
de weg naar Gemmenich. Iets
voorbij Wolfhaag  passeert u de
Nederlands-Belgische grens. U
blijft hier de weg volgen tot u in
Gemmenich komt. Daar volgt u
de weg richting Eupen-Moresnet,

dat betekent dat u tegenover een
beeld van Jezus linksaf slaat. Zo
komt u in Moresnet-Chapelle.
Hier rijdt u rechtdoor en passeert
een rotonde waar u ook recht-
door rijdt. Via een klein viaduct
rijdt u onder de spoorweg door
en komt in Kelmis-La Calamine.
Daar komt u uiteindelijk op een T-
splitsing, hier gaat u rechtsaf en
gelijk weer links(eigenlijk is het
quasie rechtdoor). U daalt hier af
door de winkelstraat van het
dorp, passeert stoplichten en rijdt
hier ook weer rechtdoor en komt
langs het gemeentehuis en de
kerk. Zo komt u weer uit bij
stoplichten en op een T-splitsing
met de Lütticherstrasse. Daar
gaat u rechtsaf en rijdt nog
ongeveer 500 meter door. U
parkeert uw auto aan de
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linkerkant van de grote weg van
Aken naar Luik (Lütticherstrasse
op het parkeerterrein bij de
Casinoweiher, tegenover de
meubelzaak “Adler Meubles”vlak
voor busfirma SADAR.

Kelmis ligt ten zuiden van Vaals
op ongeveer 85 km van Roer-
mond. Dit was eertijds een
neutraal Staatje; Neu (neutraal)
Moresnet. Het heet nu Kelmis en
ontstond op 26 juni 1816 door
een grensverdrag tussen de
Koning van Pruisen en de Koning
der Nederlanden. Na ruim hon-
derd jaar maakte het Verdrag van
Versailles van 1919 een einde aan
dit Staatje. Kelmis dankt zijn

naam aan het plat Duitse Kelme
welk duidt op de kalamijnerts
oftewel Zinkerts; een ander
woord ervoor is; galmei of
calamine vandaar; la Calamine. -
In Kelmis stroomt ook Die Göhl,
La Gueule. De benaming Geul
komt van het Keltische woord
“gel” dat “beek” betekent.
Het dal van de Hohn is in
wetenschappelijk en
landschappelijk opzicht één van
de belangrijkste natuurgebieden
in Noordoost België en de
aangrenzende delen van
Nederland en Duitsland. Het
gebied wordt gekenmerkt door
de Hohbach die in de bovenloop
door intensief gebruikte
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weilanden en in de benedenloop
door natuurlijke loofbossen
meandert. Hier heeft de rivier zich
30 tot 40 meter in het omliggen-
de gebied ingesneden. De Hohn
is een 5 km. lang riviertje dat
ontspringt in de buurt van
Lontzen (B), meandert richting

Kelmis (La Calamine) en mondt
daar uit in de Geul. Met name op
het gebied van de voorjaarsflora
is het gebied zeer rijk. In dit rela-
tief kleine gebied (52 ha) wordt
een grote diversiteit aan minder
algemene dan wel zeldzame
plantensoorten aangetroffen als

Bosbingelkruid, Ge-
vlekte aronskelk en
Muskuskruid maar
ook Hondsdraf,
Robertskruid, Dag-
koekoeksbloem,
Bosanemoon,  Das-
look, Bittere veldkers
en  Adderwortel. Van
de Herfststijlloos
vinden we nu alleen
de bladeren met de
eivormige doos-
vruchten.  De
bloemen van deze
zeer giftige, plant ver-
schijnen in de herfst,
de bladeren en de
vruchten in het voor-
jaar, dus “tijdeloos”
(zie illustratie).
Van grote invloed op
het gebied is de
winning van zink- en
looderts geweest. Er
ligt een aantal
restanten hiervan
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zoals een tweetal mijngangen en
een spoor-tracé waarover het erts
werd vervoerd.
De zinkertswinning vond plaats
van 1867 tot 1932. Het
voorkomen van dit zinkerts is
uiterst interessant, door over-
stromingen wordt namelijk
zinkhoudend slib op de oever
gedeponeerd waardoor de
zinkflora een kans krijgt zich te
ontwikkelen zoals de zeer zeld-
zame Zinkboerenkers.
De hellingen van het dal zijn
grotendeels begroeid met loof-
bossen waarin de Haagbeuk
domineert. Hiertussen groeien
Essen en Zoete kersen. De Haag-

beuken tellen allemaal meerdere
dunne stammen, hetgeen wijst
op een hakhoutbeheer waar de
stobben om de paar jaar werden
afgezet. De soortensamenstelling
van de kruidlaag wijst erop dat
hier eens een beukenbos heeft
gestaan. Beuken verdragen het
echter niet om om de paar jaar te
worden afgezet en door het
hakhoutbeheer is het oorspronke-
lijke beukenbos nu veranderd in
een haagbeukenbos. In de
ondergroei zijn Bosanemoon en
Daslook dominerend. Waar de
bodems zuurder van karakter zijn,
groeien bossen met veel Ruwe
berk en Gewone esdoorn. In de
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ondergroei groeit hier veel Haze-
laar, Gewone kamperfoelie,
Bosgierstgras, Veelbloemige
salomonszegel, Witte veldbies,
Dalkruid, Bochtige smele, enkele
soorten varens, Grote muur, Valse
salie en Lelietje-van-dalen. Links
van het pad is een deel van dit
bostype gekapt en zijn fijnsparren
aangeplant, een ondoordacht
idee. Als er op tijd gekapt wordt
zal ook hier de gevarieerde
ondergroei zich weer gaan
ontwik-kelen, in het andere geval
zal de ondergroei verstikken. Hier
staat ook de Gele bosanemoon,
vaak met twee bloempjes,
Eenbes, Ruwe smele en
bloeiende Daslook, de laatste ruik
je zeer duidelijk. Vaak bloeit hier
ook de Bleke schubwortel, een
parasitaire plant op de wortels
van diverse vroegbloeiende
loofbomen die moet parasiteren
omdat ze zelf bladgroen missen.
Langs de oever van de snel-
stromende Hohn staat de Slanke
sleutelbloem en zowel Paarbladig
goudveil als iets verder van het
water verwijderd het Verspreid-
bladig goudveil. De twee laatst
genoemde planten zijn bij uitstek
de planten van bronbossen en
bosbeekjes. Ook maken we hier
kans om een glimp op te vangen
van de IJsvogel of zelfs een

jagende Waterspreeuw (zie foto).
Voor slakken is dit een zeer
interessant gebied omdat hier
naast de bij ons ook
voorkomende Wijngaardslak ook
de zeer interessante, als zeld-
zame Steenbikker voorkomen.
Ook zijn hier verscheidene
orchideeën te bewonderen als de
Grote keverorchis met zijn twee
grote, eironde, glanzige bladeren.
Ook de mannetjes-orchis zullen
we misschien iets verder door
kunnen vinden. Hiervan zijn de
bladeren soms ongevlekt en de
onderlip gevlekt met een vrij
lange spoor die schuin omhoog
gericht is en de stengel is
voorzien van schutbladeren, het
is één van de vroegst bloeiende
orchideeën. Een voor deze
“zinkflora” typerende plant is het
Zink-lepelblad; deze plant groeit
langs natte bospaden en in bron-
gebieden op mineraalrijke (kalk-
rijke of zinkhoudende) bodem.
Lepelblad werd vroeger gebruikt
als geneesmiddel tegen
scheurbuik (scorbuut), een ziekte
die ontstond door gebrek aan
vitamine C, vooral bij schepe-
lingen. De andere zinkminnende
plant die hier massaal voorkomt
is het schitterende Zinkviooltje.
Zinkviooltje (Viola calaminaria) is
in Nederland het symbool van de
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zinkflora. Er groeien overigens
ook blauw/geel bloeiende zink-
viooltjes. Deze zijn vooral te
vinden in de zinkwei waar we
proberen ons meegebrachte
brood te nuttigen. Al zullen we bij
goed weer moeten proberen om
onze aandacht goed te verdelen
tussen het eten en de werkelijk
schitterende natuur hier als de al
eerder genoemde Zinkviooltjes,
de ronddartelende vlinders en de
hier en daar wegschietende
hagedissen over de droge vege-
tatie zich verbergend in de vele
aanwezige horsten (pollen).

Tegen zo’n  horst liggen deze
levendbarende hagedissen vaak
te zonnen. Het lichaam enigszins
afgeplat zodat optimaal gepro-
fiteerd wordt van de zonne-
warmte. Een vrij spitse snuit,
bruine flanken en over het
midden van de rug een duidelijke
onderbroken, smalle, donkere
streep.
We zullen ook langs komvormige
holtes lopen dit zijn zogenaamde
dolines die zijn ontstaan door de
oplossende werking van infil-
trerend water en door instorting
van het dek boven de oplossings-
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holten. Door breuken zijn hier ook
steilwandige, langgerekte,
karstkloven ontstaan. We zullen
op gebied van cultuur ook het
een en ander te zien krijgen zoals
een prachtig uitzicht op het
kasteel Eyneburg, ook wel Emma-
burg; op een kaart staat het
vermeld als Chateau Eynebourg.
Ook hebben we zicht op de hoge
spoorbrug van Moresnet.
Moresnet is afgeleid van de naam
Marsna wat betekent “beek door
een moerassige streek”. Over de
hoge spoorbrug rijdt veel
goederenverkeer. Deze spoorbrug
is gelegen op de lijn 24
Antwerpen-Aken nabij het station
Montzen.
Deze heeft een totale lengte
van 1107 meter en daarmee
het langste kunstwerk op Bel-
gisch gebied. Deze overspant  de
vallei van de Geulle op een
hoogte tussen 23 en 52 meter en
bestaat uit 22 dubbelsporige
metalen brugdekken van 48
meter lang  met een gewicht van
260 ton per brugdek. Ze steunen
op 2 landhoofden, 5 eindjukken
en 16 gewone pijlers van beton.
Dit kunstwerk werd tijdens de
oorlog 1914-1918 gebouwd door
de Duitsers”.

We willen er nogmaals op wijzen

dat dit een dagexcursie is. Zodat
de deelnemers zelf hun eten en
drinken moeten meebrengen;
wij zullen zorgen voor een zeer
mooie en natuurrijke picknick-
plaats. Bij nat weer zijn stevige
wandelschoenen en regenkleding
aan te bevelen. Ook een verre-
kijker en een plantengids zijn aan
te bevelen. Natuurlijk ook denken
aan een identiteitsbewijs.
Deelname aan onze activiteiten is
altijd eigen risico.
Tot slot wil ik iedereen een zeer
mooie dag toewensen. Zijn er
nog vragen of opmerkingen bel;
John Hannen tel: 0475-334807-
06-12322703  of mail naar:
secretariaat@dekringlooplinne.nl

Namens de gidsen: Jan Hermans
en John Hannen.
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LEZING OVER LIMBURGSE VOGELS
OP VRIJDAG 25 MAART

door Lei Hulsbosch
 

Op vrijdagavond 25 maart zal
weer net voor de start van de
vogelcursus een lezing over
vogels worden gehouden.
Ditmaal zal de heer Patrick
Palmen een fotolezing verzorgen
met de nadruk op in Limburg
voorkomende vogels. De lezing
begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne en
duurt tot ongeveer 22.00 uur. De
lezing is ook toegankelijk voor
niet-leden.
Patrick Palmen is een amateur
natuurfotograaf uit Noord-Lim-
burg. Al jarenlang fotografeert hij
vogels en sinds enkele jaren
hebben ook reptielen, amfibieën,
vlinders en libellen zijn aandacht.
Gebieden als de Maasduinen
waar onder andere de Hamert en
de Bergerheide onder vallen
vormen een belangrijk werkge-
bied voor hem. Dit heeft ook een
nauwe samenwerking met de
Stichting het Limburgs Land-
schap tot gevolg gehad.
Daarnaast worden er met enige

regelmaat reizen gemaakt naar
het buitenland, om daar de natuur
in allerlei facetten te fotograferen.
Vandaag staat de lezing uiteraard
vooral in het teken van in Neder-
land voorkomende vogelsoorten,
gefotografeerd meestal in eigen
provincie. Graag wil Patrick jullie
meenemen naar zijn favoriete
gebieden in Noord-Limburg en de
diversiteit aan vogelsoorten laten
zien die voor een geïnteresseerd
oog en oor tevoorschijn komen.
Algemene soorten die in elke tuin
te zien zijn, maar ook bijzondere
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soorten waarvoor een bepaald
gebied bezocht moet worden
zullen aan bod komen. In het
tweede deel van de avond wordt
een serie foto’s getoond die in
het buitenland gemaakt zijn.
Welke landen dat zijn ….., om

daar achter te komen, moet u
naar de lezing komen.
Het bestuur van de Kringloop
beveelt deze interessante lezing
erg bij U aan. Reserveer dus
alvast 25 maart in uw agenda.



VOGELCURSUS BEGINNERS/
GEVORDERDEN 2011

Door Lei Hulsbosch

De vogelcursus wordt dit jaar
voor de 20e keer zonder onder-
breking gehouden. Dit betekent
echt een jubileumjaar. De laatste
excursie naar de Linnerweerd
zullen wij met een feestelijk tintje
afsluiten.
De organisatoren zijn er weer in
geslaagd om een programma
samen te stellen voor de vogel-
cursus beginners en gevor-
derden. 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:
vogels opgaand gesloten bos.
Tijdens deze cursus en de
excursies zullen we extra
aandacht schenken aan de onder-

scheidende kenmerken van deze
soorten; kennis van zang en roep
speelt daarbij een belangrijke rol.
Samen met de gidsen heeft Lei
Hulsbosch weer een fraai cursus-
boek 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,
Geert Peeters en Jo van Pol.
Kortom de gidsen hebben er
weer volop zin in en wij hopen u
weer in grote getale te mogen
verwelkomen op de introductie-
avond van de vogelcursus.
 

Cursusaanbod
Voor 2011 bestaat het cursus-
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aanbod uit:
 één informatieavond op vrijdag

1 april om 19.30 uur in de
centrale ruimte van basis-
school Triangel te Linne.
Tijdens deze informatieavond
zullen wij aan de hand van het
cursusboekje op een aantal
aspecten van het herkennen
van vogels ingaan;

 vier vroege ochtendexcursies:
 de Doort bij Echt op zondag

3 april om 7.00 uur;
 het Munnichsbos bij

‘t Reutje op zondag 10 april
om 7.00 uur

 de Luzenkamp bij Asenray
(hotel Cox) op zondag 1 mei
om 6.00 uur;

 de Linnerweerd bij Linne
op zondag 15 mei om 6.00
uur.

Hier sluiten wij de cursus af met
de mogelijkheid tot het drinken
van een kop koffie af in de Basis-
school te Linne.
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
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gepland omstreeks 10.00 uur
respectievelijk 09.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch
opgeven bij de heer L. Hulsbosch
(tel. 0475-463239) of via e-mail:
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 niet in bezit zijn van
het Beginnersboek, 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 Landschaps-
vereniging de Kringloop onder
vermelding “Vogelcursus 2011.
De opgave moet geschieden voor
28 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.

VARIA-AVOND OP 18 NOVEMBER

door Lei Hulsbosch
 

Op vrijdag 18 november houdt
Landschapsvereniging “De
Kringloop” speciaal voor haar
leden een varia-avond. De avond
wordt gehouden in de
basisschool Triangel te Linne,
aanvang 19.30 uur en is
uitsluitend voor de leden van “De
Kringloop”.
 
Reserveer deze datum alvast in Uw
agenda!!!

Speciaal voor de leden van “De
Kringloop”, die iets willen ver-
tellen of willen laten zien over
een zelf te kiezen onderwerp is
na het succes van 2005, 2007 en
2009 wederom een varia-avond in
ons jaarprogramma opgenomen.

Maak fantastische foto’s, film-
opnamen, geluidsopname of
verslagen van wandelingen en
laat anderen leden van “De



24

Kringloop” er ook van genieten.
Hebt u een “speciale” hobby of
ergens onderzoek naar gedaan.
De onderwerpen zijn geheel vrij.
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!!
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