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DE GEBIEDJES BREIDBERG EN DRIESTRUIK

door Leo Koster

Het programma van de Land-
schapsvereniging “De Kringloop”
vermeldt voor zondag 11 septem-
ber 2011 een ochtendexcursie
naar de Breidberg en Driestruik.
In 2011 heb ik beide gebiedjes
bezocht, een impressie. Zondag
13 februari 2011 fiets ik naar de
Breidberg waar ik op 24 maart
2009 de klapekster prachtig heb
kunnen bewonderen. Ik hoop dat
ik hem/haar weer kan observeren.
Dit gebiedje ligt tegen de Keulse
Baan en parallel aan de nieuwe
weg (Oosttangent) van de Keulse
Baan richting Melick (N293 Zuid).
Het is een compensatie-gebiedje
voor de industrie aan de Keulse-
baan Zuid van Roermond. Waar ik
enkele jaren geleden de klap-
ekster zag, ontbreekt ze nu. Het
gebiedje van ongeveer 20 ha is in
eigendom van de gemeente
Roermond. Via een klaphek
betreed ik het gebied. Studenten
van de opleidingen Bos- en
Natuurbeheer en Waterbeheer
van het Citaverde College te
Roermond beheren dit natuur-
gebiedje sinds 2008. Van een
betonnen infoplateau met het

opschrift “Natuurleerpad” valt
niets te leren, de aangebrachte
informatie is verdwenen.
Vandalen hebben in 2009 diverse
infoplateaus met bruut en zinloos
geweld vernield. Het natuurleer-
pad bestond bij de opening uit 10
betonnen infoplateaus, nu zijn er
nog 4 intact, waarvan er twee al
flink bewerkt zijn met een hard
voorwerp.

Vanuit een boom vliegen 5 appel-
vinken, over het algemeen zijn
het schuwe vogels met een zeer
grote, konische en blauwzwart
gekleurde snavel. Bij het weg-
vliegen vallen de witte vleugel-
strepen en de witte eindband van
de korte staart erg op ten
opzichte van het overwegend
roestbruine lichaam. Rechts staan
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vrij jonge boompjes die allen
voorzien zijn van plastic stam-
beschermers, door vraat zijn
diverse boompjes afgestorven en
de daarbij behorende stam-
beschermers liggen nu als oud
vuil in de vegetatie. Tegen diverse
bomen hangen vogelkastjes in
allerlei vorm en grootte, de onder-
zijde van de ronde opening van
de bosuilenkast is lichtjes
beschadigd, ik denk daarom dat
ze bewoond is. Het gebied is
voorzien van dek- en stuifzand-
ruggen waarop de Canadese
guldenroede, het duinriet en de
brem het uitstekend doen. Er zijn
ook poeltjes aangelegd waarop ik
geen enkele watervogel heb
gezien, de poeltjes zijn n.m.m. te
klein, maar kikkers, padden en
salamanders weten ze gegaran-
deerd te vinden. Op de koepel
van een mierennest is het al
zwart van de mieren. Ik kom
langs een nog intact informatie-
plateau met informatie over het
vliegend hert, één van de
grootste Europese kevers, dit
“hert”, zowel man als vrouw en
de larve staan er op afgebeeld
alsmede een stukje berk waarop
de schitterende vermiljoenzwam
zich heeft genesteld. Er achter
zijn voornamelijk stukken oud en
verrot eikenhout ingegraven om

te dienen als voedsel voor de
larven. Ik kom bij een dode boom
waarin ontzettend veel gaten zijn
geboord, de metselbijen zullen er
ongetwijfeld van profiteren. Voor
deze boom (insectenhotel) staat
ook nog een beschadigd info-
plateau met kleurrijke afbeel-
dingen van onder meer het
mannetje van de zandhagedis en
kuiltjes van mierenleeuwen en
duidelijke informatie over metsel-
bijen.
Aan de infoplateaus is te zien dat
kosten noch moeite gespaard zijn
om de bezoeker van duidelijke
informatie te voorzien. In de buurt
van een groepje bomen ontdek ik
een vrij natuurlijk uitziende poel,
als ik even stil blijf staan hoor ik
wat gekraak, drie reeën gaan er
vandoor. Het zijn twee bokken en
één geit. Beide bokken hebben
een rechtopstaand bastgewei. De
twee prinsen en één prinses van
het woud zijn roodbruin van kleur.
Tussen oktober en januari wordt
het gewei afgeworpen. Na deze
afwerping groeit vanuit de twee
rozenstokken direct een nieuw
gewei, in de groei bezit dit gewei
een fluwelen huid, een dergelijk
gewei wordt bastgewei
genoemd. Rondom de aars-
opening hebben de beesten een
witte plek haar, de zogenaamde
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spiegel. Even kan ik de spiegel
volgen, de dieren verdwijnen
daarna tussen de uitgebloeide
Canadese guldenroede. Ik durf
niet verder omdat ik bang ben dat
ze de Keulse Baan oprennen. Alle
nestkasten zijn groen en
genummerd, onder een eik ligt
een torenvalkenkast voorzien van
het nummer 110.
Op meerdere plekken heb ik
nestkastjes (nummers 38 en 76)
op de grond zien liggen c.q.
hangen ze wat losjes aan de
boom. Ik krijg de indruk dat de
controle op de nestkasten niet de
hoogste prioriteit heeft. Vlak voor
de Keulse Baan is een buffer-
bassin gecreëerd voor de opvang
en infiltratie van hemelwater. Een
grote van tralies voorziene duiker
is daarvoor onder de Keulse Baan
gelegd. Een goede zaak dat vrij
schoon hemelwater niet meer
geloosd wordt in de riolering. In
dit deel van het gebied veel
sporen van het ree. Op een
andere plek zie ik duidelijk bij-
hoefjes, dat wil zeggen dat ook
het wilde zwijn dit gebied wel
eens met een bezoekje vereerd.
Op een klein deel groeit nog
struikheide, ik denk zelfs dat hier
de zandhagedis nog voor zou
kunnen komen. Diverse konijnen-
keutels gezien, doch het beest

zelf niet aangetroffen. Ik hoor
getik, het is het vrouwtje van de
grote bonte specht die, in een
uitsparing in een berk, een
dennenkegel aan het bewerken
is. De stront van de Galloways
wordt door zwarte kraaien onder-
zocht op de aanwezigheid van
kevers waardoor de vaste hoop
nu enigszins verdeeld is in kleine
stukjes. Ik verstoor een haas, ik
heb nog gezocht naar zijn leger,
maar helaas niet gevonden. Dan
zie ik de grote grazers; het zijn 7
Gallowayrunderen.
Langs de rand van een poel zie ik
gele bloempjes van het klein
hoefblad, eerst de bloem dan het
blad. Hier nog een intact info-
plateau “Poelen en Libellen” met
duidelijke informatie en diverse
afbeeldingen; van een libel; een
larve die uit zijn huidje kruipt; de
bloedrode heidelibel; het parings-
wiel en de waterjuffer. Tussen de
vegetatie een vrij groot hol, op
een hoop vers uit-gegraven grond
ontdek ik sporen van de vos,
althans ik zie de kenmerkende
lange nagelafdrukken van de das
niet. Als ik het gebiedje met een
fijn gevoel verlaat speur ik nog
even naar de klapekster, maar
helaas. Doch de waarnemingen
van al het andere maakt het
gemis van deze prachtige vogel
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ruimschoots goed.
Op 22 februari 2011 heb ik dit
gebied nog eens bezocht. Nu is
de schuwe en zeldzame
klapekster wel aanwezig. Duikt
geregeld naar de grond en vindt
daar wat eetbaars en met een
golvende vlucht verplaatst hij/zij
zich naar het topje van een
boompje. Via de Herkenbos-
serlaan fiets ik verder naar de
Driestruik. Parallel aan deze laan
liggen enkele vijvers voorzien van
een dun laagje ijs en aan de
andere kant ligt een poel. In één
van de vijvers dobberen enkele
meerkoeten. Via een klaphek
wandel ik de Driestruik in, een

gevarieerd en golvend terrein van
Staatsbosbeheer. Niet iedereen is
welkom geen toegang met los-
lopende honden, met paarden,
voor gemotoriseerd verkeer. Met
betrekking tot de aanwezige
grote grazers nog de volgende
mededeling; de dieren kunnen
onvoorspelbaar reageren op
bezoekers, houdt 25 meter
afstand, kuddes niet doorkruisen,
laat de dieren met rust en voer en
aai de dieren niet.
In de Driestruik is een werkgroep
actief die 12 zondagen per jaar
van 09.00-13.00 uur de handen
uit de mouwen steekt om poelen
op te knappen, om Amerikaanse
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vogelkers te verwijderen en met
een lier de wortels van deze
bospest in zijn geheel te ver-
wijderen, om (bestaande) heide-
terreintjes open te maken c.q. te
houden, om zandplekken te
creëren voor de zandhagedis. De
man die zich voor dit gebied
enorm inzet is Wouter Jansen.
Rond 1960 vond hier beplanting
plaats met onder meer dennen
en Amerikaanse eik om de stuif-
duinen vast te leggen. Aan een
rand van het gebied ontdek ik
diverse ingangen, de ingangen
zijn niet intensief belopen doch ik
denk in dit geval toch aan een
dassenburcht. Aan het prikkel-
draad erboven ontdek ik haren,
het uiteinde is wit dan een stukje
donker en dan weer wit. Ik denk
echt dat dit dassenharen zijn en
dat dit misschien een bijburcht is.

Tegen een voet van een eik groeit
de eikvaren. Diverse Amerikaanse
eiken zijn geringd. De groene
specht laat zijn “lach” horen.
Tussen de plat gewaaide vege-
tatie het bolvormige onderkomen
van de tijgerspin. Een vlinder-
struik staat te pronken midden
tussen de uitgebloeide Canadese
guldenroede. In dit gebied heb ik
al eens prachtig de levendbaren-
de hagedis mogen bewonderen,
hij/zij liep over dode takken,
verdween dan voor enkele ogen-
blikken om dan ergens anders
weer tevoorschijn te komen. Ook
heb ik tijdens werkzaamheden
hier de kleine bonte specht
gehoord. Een goede keus van de
redactie van de “Kringloop” om
beide gebiedjes op te nemen in
het jaarprogramma.

EXCURSIE NAAR DE ISABELLAGRIEND

door John Hannen

Zondagmiddag 14 augustus om
14.00 uur verzamelen we ons op
het eind van de doodlopende
weg langs de Sint Joseph-hoeve.
Deze is gemakkelijk te bereiken
door op de Rijksweg afslag
Merum te nemen waar vroeger



de chemische fabriek de Solvay
heeft gelegen. Waar de overgaat
in de Hoofdstraat, bij de grote
witte boerderij als je Merum
binnenkomt, moet je uiterst links
afslaan. Hier staat ook met een
bord het gebied al aangegeven.
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Bij deze excursie zal de nadruk
liggen op planten en hun
bezoekers zoals bijen, hommels,
wespen, vliegen en andere
beestjes die hier rechtstreeks dan
wel op enig andere wijze van
afhankelijk zijn. Het betreft dan
ook een soortenrijk gebied waar
in totaliteit bijna 400 soorten
planten zijn gevonden. Het
gebied heeft een grootte van 40
ha waarvan 8 ha in beslag wordt
genomen door water. Het gebied
wordt beheerd door een groep
koeien (Galloways) en paarden
(Koniks) van “Het Limburgs
Landschap”.

De Isabellagreend is een natuur-
ontwikkelingsgebied welke een
schiereiland vormt in de rivier de
Maas, en via het dorp Merum
goed bereikbaar. Het uitzicht over
de meanders van de Maas,
meren en kerktorens is prachtig
en samen met de Oolderplas
vormt het een schitterend natuur-
gebied. Het is een landschap
waarin ruigtes, bosjes, struiken
en niveauverschillen goed her-
kenbaar zijn waardoor hier veel
soorten zijn te vinden op een
relatief kleine oppervlakte. De
Isabellagreend maakt deel uit van
de PES (Provinciale Ecologische
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Structuur).
In het gebied grazen Koniks en
Galloways. Zij zorgen voor variatie
en structuur in de vegetatie en
verhogen daarmee de natuur-
waarde. Voor de dieren zijn er
voldoende hoogwatervlucht-
plekken waar zij naartoe kunnen
bij hoogwaters. De oevers zijn
zeer kruidenrijk. Bijzonder is de
hoge kleiige bult die vanaf de
Maas prominent opvalt. Hier
komt nog de oliekever voor maar
ook vele soorten graafwespen en
zandbijtjes in de steile wanden.
In tegenstelling tot honingbijen
en enkele soorten hommels die
er een sociale levenswijze op
nahouden doen de solitaire bij
alles alleen: nestmaken, voedsel-
zoeken, eileggen. Wel liggen
soms de nesten dicht bij elkaar
en vormen kolonies maar dat
hoeft niet. Soms wordt dezelfde
hoofdingang van het nest
gebruikt dit hangt van de soort af.

Ze leven vaak maar een paar
weken, de nakomelingen over-
winteren soms als larve, soms als
pop en soms als imago. Deze
wilde bijen hebben vaak een hele
speciale relatie met hun om-
geving; ze zijn voor hun voedsel
(nectar en stuifmeel) vaak geheel
afhankelijk van één soort plant,
die juist in Isabellagiend voor-
komt. Dit wordt monofaag
genoemd, en een voorbeeld is de
slobkousbij die alleen op de grote
wederik, hier langs de dijken te
vinden,  leeft. De actieradius, het
gebied waarbinnen een bij
voedsel zoekt, is niet erg groot en
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mede afhankelijk van de grootte
van de bij. Honingbijen en
hommels vliegen op meerdere
soorten planten, polyfaag
genoemd, en zijn dus minder
afhankelijk van het biotoop. Een
honingbij kan wel 3 kilometer van
haar kolonie een voedselplant
(drachtplant) vinden. Wilde bijen
vliegen vaak op planten waar
honingbijen ‘hun neus voor op-
halen’. Het vervoer van het stuif-
meel, eiwitrijk voedsel voor de
larven, gebeurt ook per soort
verschillend. Enkele soorten
hebben zogenaamde korfjes aan
hun achterpoten, anderen zoals
metselbijen hebben lange haren
aan hun buik, buikschuier
genoemd, waartussen de stuif-
meelpollen goed blijven zitten.
Sommige soorten wilde bijen
verzamelen het in hun speciaal
daarvoor ontworpen krop, een
verbreding van het spijsverte-
ringskanaal. Bij goede omstandig-
heden zijn er misschien ook nog
Koekoeksbijen te vinden welke
zeer specifiek zijn hier. Er zijn
enkele geslachten die wat betreft
de voortplanting parasiteren op
andere solitaire bijen (broedpara-
sitisme). Zij leggen een ei in het
nest van een andere solitaire bij.
We noemen ze koekoeksbijen of
koekoekshommels. Enkele

voorbeelden van die geslachten:
bloedbijen, kegelbijen, viltbijen en
wespbijen. Dit laatste geslacht
kent een paar soorten die veel op
wespen lijken om zo aan roof-
dieren te ontsnappen, ook wel
mimicry genoemd. Deze “Wilde
bijtjes” hebben maar een kleine
angel die niet door de huid heen
komt. Sinds enkele jaren vinden
we hier ook de Blauwvleugel-
sprinkhaan die zijn naam dankt
aan de blauwe achtervleugels die
alleen te zien zijn in de vlucht.
Als een “Rode draad”loopt door
de gehele gebied een dijk deze
dijk staat ook bekend bij de
vlinderaars; behalve honderden
Bruine zandoogjes vind je hier
vele Koninginnepages, Icarus-
blauwtjes en Gele luzerne-
vlinders. Bij warm weer vrees ik
dat we de kop van dit schier-
eiland niet eens bereiken: ik kan
me een insectencursus van onze
vereniging nog herinneren toen
we een hele morgen hier rond-
keken dat we nog geen derde
deel van dit gebied hebben
gehaald.
Bijna tien jaar geleden heb ik hier
voor Sovon nog broedvogel-
onderzoek gedaan en bijna 50
soorten broedend aangetroffen.
Het was toen nog een paradijs
voor Graspieper, Veldleeuwerik en
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Patrijs met respectievelijk 35, 18
en 10 territoria. Ik ben bang dat
deze aantallen niet meer gehaald
worden maar inmiddels hebben
zich wel weer andere interes-
sante soorten als Braamsluiper,
Spotvogel en Nachtegaal zich hier
gevestigd. Ook een overstekende
egel of grazende konijntjes
kunnen we hier tegen het lijf
lopen, een bever waarnemen zal
niet zo snel gebeuren maar zijn
knaagactiviteiten zijn in het
gebied wel te zien, zie de foto
genomen onder aan de kleibult.
Dus mensen noteer deze middag 

in jullie agenda en zorg dat u tijdig
aanwezig bent, het belooft een
interessante middag te worden.
De excursie staat onder leiding
van Jan Hermans en John
Hannen. Als de weersomstandig-
heden geschikt zijn zullen we hier
vele soorten planten en insecten
tegenkomen. Dus zorg dat jullie
een goede veldgids bij jullie
hebben een loup en fotocamera.
Zorg dat jullie deze excursie niet
missen en denk aan een
verrekijker.
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EXCURSIE NAAR DE DRIESTRUIK EN BREIDBERG
OP ZONDAGOCHTEND 11 SEPTEMBER

door het bestuur

Zondagochtend     11 september
organiseert Landschapsvereni-
ging De Kringloop naar een
relatief onbekend gebied:
De Driestruik en de Breidberg.....
Het gebied ligt nabij Melick
ingeklemd tussen de gevangenis
en industrieterreinen.
We vertrekken om     9.30 uur aan
het einde van de
Smeelenbergweg in Melick.....
Deze weg loopt in feite dood
tegen de Herkenbosscherbaan.
Vanaf dit startpunt wandelen we
onder leiding van de heren
Hannen en Hermans naar de
Driestruik en Breidberg. De
excursie duurt tot 12.00 uur.

De Driestruik ligt ten noorden van
het dorp Melick. Het is een reliëf-
rijk heideterrein dat vroeger deel
uitmaakte van de uitgestrekte
Melickerheide. Thans is de Drie-
struik (inclusief Breidberg) een
geïsoleerd stukje heideterrein,
ingeklemd tussen de gevangenis,
intensief gebruikte akkers en het
industrieterrein Heide.
In 1990 was de Driestruik bijna

helemaal dicht gegroeid met
struikgewas. In augustus 1992
werd een herstelplan Driestruik
geschreven. Deelnemers aan een
landgoedkamp van de ANWB en
hulp van het I.K.L. zorgden ervoor
dat een groot gedeelte van de
heide weer vrij werd gesteld van
bomen en struiken. Om de heide
met zijn karakteristieke flora en
fauna te behouden is een blijvend
actief en continu beheer
noodzakelijk.

Landschappelijk bestaat de Drie-
struik uit vier te onderscheiden
eenheden. Allereerst is er een
struweelrijke heide met vooral
Struikhei, maar ook met opslag
van Grove den, Zomereik en
Amerikaanse vogelkers.
Verder zijn er dichtgegroeide
heidestukken met in de onder-
groei op de lagere delen
voornamelijk pijpenstrootje. Het
derde type bestaat uit eiken-
berkenbos met in de ondergroei
Adelaarsvaren, Vuilboom en
Kamperfoelie. Het gemengde bos
bestaat uit vele oude Grove
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dennen met aan de randen
overgangen naar eikenberkenbos.

Alhoewel gedetailleerde infor-
matie over de broedvogels
ontbreekt, broedden hier in het
verleden Nachtzwaluw en Rood-
borsttapuit. Thans is het gebied
vooral van belang voor de
reptielen. De belangrijkste soort
is de Zandhagedis, die hier in een
vrij kleine en kwetsbare populatie
voorkomt. Algemener dan de
Zandhagedis is de Levend-
barende hagedis, die ook aan de
open bosranden voorkomt.
Van de dagvlinders zijn van
belang de Eikenpage en het Bont
zandoogje. Ook sprinkhanen
voelen zich in het heide-bosland-

schap thuis. Tot
de meest voor-
komende soorten
behoren het
Knopsprietje, de
Snortikker en de
Heidesabelsprink-
haan.
Opmerkelijk in dit
gebied is ook de
aanwezigheid van
relatief veel
nesten van de
bosmieren. In
tegenstelling tot
de Meinweg, is

de dichtheid aan nesten in dit
kleine gebied veel groter.

Met al deze fraaie vertegen-
woordigers kunt U bij geschikte
weersomstandigheden zelf
kennis maken. Deze excursie is
ook toegankelijk voor niet-leden
van de Kringloop. Graag laten we
U kennis maken met dit natuur-
kleinood te midden van een
inmiddels uitgekleed landschap.
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LIMBURGSE EN FRANSE NACHTEGALEN EN NOG
HET EEN EN ANDER

door Tom Storcken

Het is half april en al een hele tijd
buitengewoon mooi weer. Het is
dan nog wel geen zomer, maar de
Boerenzwaluw vliegt al rond en
de Veldleeuwerik kwinkeleert op
veel plaatsen in het veld. Maar
toch mis ik nog iets.
En dan op 17/4 denk ik de Nach-
tegaal te horen. De zang is nog
aarzelend. Maar dan de eerst-
volgende dinsdagmorgen, bij
schitterend weer, ga ik naar het
IVN in Born. In plaats van recht-
streeks ernaar toe te fietsen ga ik
langs het spoor richting ’t Hout in
Susteren.
En jawel hoor, net voorbij de
nieuwe brug over de Vloedgraaf
hoor ik aan mijn linkerhand, langs
het spoor, een jubelend geluid
met een prachtige aanzet. Zelf
zou ik wel kunnen juichen.
Alle voortekenen van de zomer
zijn er al, maar met de Nachtegaal
erbij kan de zomer pas echt
beginnen.
Even blijven luisteren, maar zijn
zang duurt niet lang, ik besluit
dan nog even verder te fietsen
richting Geleenbeek. Vorig jaar

heb ik de Nachtegaal namelijk
ook regelmatig gehoord in een
klein bosje met struikgewas
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tegenover het woonwagen-
kampje. Mijn moeite wordt
beloond want van veraf is zijn
krachtige zang al te horen. Ook
daar weer even wachten en
luisteren.
Dan toch maar naar het IVN, daar
heeft nog niemand de Nachtegaal
gehoord maar dat zal vanmiddag
wel anders zijn.
De plaatsen waar de Nachtegaal
het liefste nestelt is in dicht
struikgewas/loofbos met liefst
veel Grote Brandnetel (Urtica
dioica). De Grote Brandnetel is
een zich sterk vertakkende plant
die gewoonlijk in grote groepen
voorkomt. De Grote Brandnetel,
oorspronkelijk van Eurosiberische
oorsprong, is een cultuurvolger
en heeft zich gekruist met
inheemse brandnetelsoorten
waardoor er soms moeilijk
onderscheidbare vormen zijn
ontstaan. Dat de Nachtegaal zich
in dit soort struikgewas ophoudt
is een van de redenen dat je hem
bijna niet te zien krijgt.
Op Paasmaandag vertrek ik met
een groepje wandelaars, waar-
onder mijn dochter, naar de
Morvan in Frankrijk. Onderstaand
een kleine impressie met natuur-
lijk ook de Nachtegaal, al hebben
we daar toch enkele dagen op
moeten wachten.

De tocht begint in het zuiden van
de Morvan in La Grande Verriere
en eindigt in Vezelay. Voor een
deel volgen we hier en daar de
loop van het riviertje de Cure.
We beginnen de eerste dag met
een lange klim omhoog, menig
jasje, trui etc. verdwijnt  al snel in
de rugzak. Ik, als laatste loper
met als taak de groep een beetje
bij elkaar te houden, hoor het
gemurmel van de gesprekken
voor me, maar hoe langer de klim
duurt hoe stiller het wordt. Adem
wordt gespaard.
Onderweg zie ik o.a. Orchidee,
veel Arondskelken en heel veel
Koekoeksbloemen. Het is so-
wieso een feest in de bermen,
allerlei gewone mooie bloemen
bloeien dat het een lieve lust is.
Hier wordt beslist niet gespoten
met gif en maaien is volgens mij
ook een zeldaamheid.
Tijdens een deel van de dag is het
een stiltewandeling, zodat ieder-
een kan genieten van de vogel-
geluiden, zijn gedachten op een
rijtje kan zetten en dan zomaar
genieten van o.a. Winterkoninkje,
Zanglijster, Tjif Tjaf en Vink.
De dag erna horen we ook de
Koekoek, Zwartkop, Zanglijster,
Merel en uiteraard de Winter-
koning die je hier overal hoort.
Aan planten vallen ondermeer op
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Bosanemoon, Sleutelbloem,
Salomonszegel en Dotterbloem
op vochtige plaatsen.
We lopen veel door gemengd bos
maar ook grote stukken met oude
aanplant van dennen/sparren.
Vroeger werd hier veel van ge-
bruikt voor o.a. mijnbouw: was
hier een belangrijke bron van
inkomsten.
Op de derde loopdag laten zich
ook Goudhaantje en Koekoek
horen.
De vierde wandeldag begint met
regen en eindigt met zonne-
schijn.
Bij Marigny L’Église horen we de
eerste prachtig fluitende Nachte-
gaal als we bijna het dorpje
inlopen. Hij zit in een groepje
bomen met lage struiken er
omheen. Iedereen is gefasci-
neerd en we blijven hier toch
maar even staan om te genieten
van zijn melodieuze en gevarieer-
de zang.
Later op de dag zien we ook
diverse Buizerds, de Reiger en
Zwarte Wouw. De Wouw is direct
te herkennen aan zijn licht
gevorkte staart met zijn donker
verenkleed. De witte vlekken op
de onderkant van de vleugels,
goed te zien bij de Rode Wouw,
zijn veel minder aanwezig bij de
Zwarte Wouw.

We zien ook heel veel velden met
Koolzaad. Door zijn gele kleur
geeft dat een mooi beeld met de
overige groene akkers en wei-
landen. Iemand noemt dit de
olievelden van Frankrijk.
We zien vandaag ook een behoor-
lijk grote slang die opgerold in het
gras ligt. Als er te veel aandacht
aan hem/haar geschonken wordt
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schiet ze plotseling weg, haar
totale lengte zal toch zeker ¾
meter zijn.
In de middag, bij een aantal
mooie weilanden en akkers,
omzoomd door heggen van o.a.
meidoorn, laat de Veldleeuwerik
zich horen. Trouwens, heel veel
weilanden zien geel van de
paarde- en of boterbloem, een
geweldig gezicht. Dat is hier wel
kenmerkend: je ziet bijna geen
palen met prikkeldraad als
afrastering, maar hoofdzakelijk
heggen. Als je dan in een dal of
tegen een helling opkijkt zie je
overal die slingerende heggen
romdom de percelen. Dat zal later
in het jaar wel een heel werk
geven, om die allemaal in het
gareel te houden. Maar het ziet
prachtig uit in dit golvende
heuvelland waar de hoogste berg
ca 800 meter hoog is. We lopen
een half uurtje dwars door het
bos, met mooi fris groen blad. De
zon schijnt er nog doorheen en
laat ons genieten van lichtspel
van schaduwen en lichtstralen.
In de namiddag komen we langs
hele grote stukken waar het
Daslook uitbundig bloeit. Zeker ¾
uur lopen we langs hellingen
langs de Cure, die tussen het bos
door, wit zien van het Daslook.
Een ongelooflijk gezicht.

Tijdens de laatste loopdag zien
we weer heel veel Daslook en
langs de waterkant af en toe een
Witte Kwikstaart. Bij een pauze-
plaats, waar het riviertje een
groot deel van het land in bezit
heeft genomen, met hier en daar
een klein eilandje, is het genieten.
Hier zitten en vliegen diverse
Witte Kwikstaarten. Ook Lijster,
Winterkoning en Koolmees zijn
aanwezig.
Terwijl ik mijn boterham opeet
aan de waterkant, zit een Kwik-
staart op een steen ca 3 meter
van me af. Hij kijkt rond, vliegt op
voor het vangen van insecten en
gaat weer terug naar de stenen.
Dit wordt tich maal herhaald,
totdat er een tweede Kwikstaart
bijkomt.
Iets verder, op een klein eilandje
van ca 4 meter doorsnee,
begroeid  met een boom en gras
gaan steeds enkele Kwikstaarten
zitten om dan weer rond te
vliegen, eten te vangen en dan
weer te gaan zitten. Van diverse
kanten hoor je de Winterkoning
en Vink, het is hier een echt
vogelparadijs.
Het geluid van kabbelend water
geeft een heerlijke rust. Eigenlijk
veel te jammer dat we weer
verder moeten, maar ons eind-
punt Vezelay, roept ons. Als we
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een paar honderd meter gelopen
hebben, horen we achter de
bruggetjes weer een Nachtegaal.
Mooi vol geluid. De rest van de
dag horen we hem nog een paar
maal. Ze zijn in deze streek goed
vertegenwoordigd. Vandaag ook
nog Buizerd en Zwarte Wouw
gezien.
We hebben nog veel meer gezien
en gehoord, we hebben enorm
genoten van het prachtige land-
schap en alles wat er groeit,
bloeit en rondvliegt maar je kunt
gewoon niet alles beschrijven,
soms moet je iets zelf “voelen/
ervaren”, maar ik hoop met dit
verhaaltje iets van het mooie van

de Morvan met jullie als lezer te
hebben kunnen delen.
Terug van Frankrijk fiets ik op weg
naar Susteren even een ommetje
door het IJzeren Bos.
In de buurt van recreatiepark
Hommelheide hoor ik de
Wielewaal aan de rand van het
bos, met zijn melodieuze fluittoon
“Duudeljo”: dit geluid kun je
gewoon niet verwarren met een
andere vogel. Dus niet alleen de
Nachtegaal maar nog een
belangrijke zomergast die ik dit
voorjaar heb mogen begroeten.



20 JAAR IN VOGELVLUCHT

door Lei Hulsbosch

Dit jaar was het dan zover. De
vogelcursus werd voor de 20ste

keer op rij, zonder onderbreking,
gehouden. Allang van tevoren
werd in het bestuur afgesproken
om dit vogeljaar niet zonder meer
voorbij te laten vliegen. Ook
enkele leden spraken al over een
feestavond of iets dergelijks.
Zoals jullie misschien wel weten
wordt de Vogelcursus de laatste

jaren afgesloten met een kopje
koffie en even napraten in een
café op de laatste buitenexcursie.
Deze keer wilden wij voor de
trouwe ‘vogelaars’ iets extra
doen. Besloten werd om de
afgelopen 20 jaar nog eens de
revue te laten passeren door
middel van een presentatie en
voor de deelnemers een ontbijt te
serveren. Bij de diverse lezingen
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en activiteiten voorafgaande aan
de vogelcursus van 2011 kon de
voorzitter niet nalaten al een
beetje van de sluier op te lichten.
Mede hierdoor hadden wij dit jaar
dan ook 74 deelnemers (bijna een
record).

Op zondagmorgen 15 mei, de
laatste buitenexcursie van 2011,
was het een drukte van jewelste
rondom de basisschool de
Triangel. De vogelaars met de
gidsen vetrokken voor een ver-
korte excursie en moesten van de
voorzitter stipt om 8.30 uur terug
zijn.

De niet gidsende bestuursleden,

met hun wederhelften Toos, Kitty
en Peter, kwamen in actie. Na de
voorafgaande avond al de nodige
voorbereidingen getroffen te
hebben, werden de ontbijttafels
in gereedheid gebracht. Het zag
er schitterend uit.

De deelnemers, ja ook Geert,
waren volgens afspraak op tijd
terug. Onze voorzitter leidde ze
allemaal tegelijk de school
binnen. Ze keken vol verwonde-
ring naar de mooi gedekte ontbijt-
tafels. Maar ze mochten nog niet
beginnen, want er volgde eerst
nog een terugblik op de afge-
lopen 20 jaren.
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Hier volgt een korte samen-
vatting, die natuurlijk op papier
niet zo mooi beschreven kan
worden als de presentatie met
prachtige foto’s (van en door de
deelnemers gemaakt), mooie
grafieken en natuurlijk op de
achtergrond muziek en vogel-
geluiden.

Beste vogelaars, in de komende
20 minuten laten wij de 20 jaar
Vogelcursus nog eens aan jullie
voorbijvliegen. Daarbij is gebruik
gemaakt van diverse papieren en
digitale bestanden, die sommige
mensen bewaard hebben. Als de
genoemde aantallen, foto’s,
gidsen of personen niet juist zijn
laat het ons dan weten. Zoals
onze Oosterburen zeggen is deze
presentatie: ohne gewähr!!

“20 Jaar in vogelvlucht”
Het begon allemaal in 1992 toen
de beide vogelliefhebbers Jan
Hermans en Tjeu Vossen het
initiatief namen om een vogel-
cursus te organiseren.

Bij de start in 1992 deden 28
vogelaars mee, waaronder 2 pro-
minente deelnemers mee, te
weten: Eerw. Pastoor Deckers en
burgemeester L. Douven. Er
werden 74 soorten gespot, waar-

onder de Appelvink en de Zwarte
ruiter. In 1993 haakte burge-
meester L. Douven af. Er werden
86 soorten gespot, waaronder de
Wielewaal en de Blauwborst. In
1994 haakte ook Eerw. Pastoor
Deckers af. Er werden 96 soorten
gespot, waaronder de Slechtvalk
en de Goudfazant. In 1995 werd
de eerste vogelgids gemaakt en
in 1996 werden de eerste soorten
werden beschreven. In 1997
werden de deelnemers gesplitst
in groepen voor beginners en
gevorderden. Het eerste thema
dat beschreven werd ging over
Roofvogels. In 1998 was het
thema “Determinatie van Neder-
landse Meeuwen” en in 1999
“Eenden in Nederland”. Vanaf
2000 werden zelfs 2 vogelgidsen
gemaakt: een voor de beginners
en een voor de gevorderden met
als thema “Het voorkomen van
‘moeilijke’ zangers”. Het boek
voor de beginners werd de daar-
op volgende jaren steeds aan-
gevuld met de beschrijving van
nieuwe soorten. In 2001 kwam
voor de 2e keer de “Roofvogels”
aan bod en in 2002 en 2003
werden in 2 delen de “Vogels en
hun biotoop” beschreven. In 2004
volgde de “Mezen”, in 2005 de
“Leeuweriken, Piepers en Kwik-
staarten”, in 2006 de “Lijsters”, in
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2007 de “Vinken en Gorzen” en in
2008 de “Spechten”. In 2008
werden, mede door een sponsor
de vogelgidsen voor de beginners
en gevorderden in kleur uit-
gebracht. Voor de vogelgids van
de beginners werden nog gauw
de ontbrekende soorten
beschreven, waardoor deze
vogelgids voor de komende jaren
niet meer hoeft te worden aan-
gepast. Voor de gevorderden
wordt nu een andere insteek
gekozen en wel de zogenaamde
ecologische vogelgroepen,
groepen van vogels die overeen-
komstige eisen aan hun broed-
gebied stellen. In 2009 werden
de “Vogelgroepen van open
water” beschreven, in 2010 de
“Vogelgroepen van struiken,
struwelen en heggen” en in 2011
de “Vogelgroepen van open
bossen”.

De vogelcursussen werden per
jaar op een dia gepresenteerd
met daarop: het thema van dat
jaar en de daarbij behorende foto
van een vogel, het aantal deel-
nemers beginners en gevorder-
den, de bezochte gebieden, de
gidsen en een afbeelding van de
voorpagina van de vogelgids(en).

Aantallen
Daarna volgde een opsomming
van enkele aantallen, waarvoor
met name voor de iets grotere
aantallen de aankondiging “ohne
gewähr””””” van toepassing kan zijn.
Hier komen de aantallen van
weinig naar veel: 6 quizzen, 12
gidsen, 15 gevorderden cursus-
sen, 19 gebieden, 20 beginners
cursussen, 23 informatieavonden,
26 vogelgidsen, 28 deelnemers in
1992 (de start), 74 deelnemers in
2011, 78 deelnemers in 1998
(topjaar), 82 buitenexcursies, 103
gidsen in 20 jaar, 106 soorten per
jaar (gemiddeld), 186 soorten
beschreven, 213 soorten waar-
genomen in 20 jaar, 382 ver-
schillende vogelaars, 468 gevor-
derden, 673 beginners, 1141
deelnemers, 1245 geluiden ver-
zameld, 1350 vogelgidsen
gemaakt, 2488 uren samen op de
informatieavond, 11.196 uren in
het veld met zijn allen, 13.692km
gelopen met zijn allen, 28.525km
gereden (met auto), 50.522 A4
vellen papier, 83.831 A4 kopieën/
prints, 912.811 vogels gezien met
zijn allen, 1.369.234 vogels
gehoord met zijn allen.

Deelnemers
Zonder deelnemers geen cursus
wordt wel eens gezegd. En de
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Kringloop heeft de afgelopen
jaren volop deelnemers gehad.
Bij de start in 1992 waren dat er
28 en dit aantal liep geleidelijk op
naar het topjaar 1998 met 78
deelnemers En 2011 werd ook
een succesjaar met 74 deel-
nemers (zie grafiek 1141 deel-
nemers).

Top 10
Het aantal keren dat de ver-
schillende vogelaars deelnamen
varieerde van 1 keer tot 15 of
meer keren. De absolute record-
houder met 19 deelnames is
Hermans Verhees, die vanaf het
eerste moment in 1992 erbij was.
In 2004 liet hij verstek gaan. Of hij

dit geweten heeft weet ik niet,
maar na de laatste buitenexcursie
is, was hij spoorslags verdwenen.
Bij afwezigheid werd hij toch in
het zonnetje gezet en de kleine
attentie werd hem thuisbezorgd
(zie de grafiek met de top 10).

Nog enkele toppers
Ook onder de gidsen bevinden
zich enkele volhouders. Sommige
zijn begonnen als deelnemer aan
de beginners cursus, vervolgens
naar de gevorderden en uiteinde-
lijk gids geworden. Anderen zijn
gelijk gestart als gids. Jo van Pol
en John Hannen waren bij de
start in 1992 er al bij, maar
hebben ieder 1 jaar voorbij laten
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vliegen en komen daardoor in
totaal op 19 deelnames, hetzij als
deelnemer of als gids. De abso-
lute topper is echter hier onze
voorzitter Jan Hermans, die vanaf
de start er bij was en geen enkele
keer heeft overgeslagen (zie
grafiek van Gidsen+).

De gidsen werden bedankt voor
hun deskundige manier waarop
zij ook dit jaar dit weer mooie
vogelseizoen hebben verzorgd.

6 Quizzen
Vanaf 2006, het begin van de
powerpoint-presentaties met
geluid, werd ook de beruchte
quiz geïntroduceerd. Wat hebben

Jan, Nicky en Lei al voorpret
gehad bij het samenstellen van
deze quizzen. Er zaten altijd wel
moeilijke jongens bij en ook wel
een buitengewone vogel. Tijdens
de buitencursus hoorde ik de
gidsen en (gevorderde) deel-
nemers wel eens mopperen over
het feit dat de quiz het toch wel
moeilijk was voor de “beginners”.

82 Buitenexcursie
in 19 gebieden

Alle buitenexcursies van de 20
jaar “vogelen” liggen in Midden-
Limburg. De volgende gebieden,
met tussen haakjes het aantal
malen, werden bezocht: De
Beegderheide (1), De Brandt (1),
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De Koningssteen (1), De Maas bij
Leeuwen (1), De Musschenberg
(1), Het Blankwater (1), Het
IJzerenbos (1), Het Kempen-
Broek (1), De Groote Peel (2), De
Isabellegreend (2), De Luzenkamp
(2),  Het Landgoed Hoosden (3),
Het Groenewoud  (5), Het
Landgoed Rozendaal (5), Het
Leudal (7), De Doort (9), Het
Munnichsbos (11), Het Meinweg-
gebied (13) en De Linnerweerd
(15). Zie voor de ligging van de
gebieden de plattegrond van
Midden-Limburg, waar in de
presentatie de verschillende
vogels kwamen binnenvliegen.

“Ken uw gebied”
Tijdens de buitenexcursies geen
vogelquiz, maar toch een klein
quizje. Van de excursiegebieden
werden 9 foto’s gemaakt en aan
de deelnemers uitgereikt.
Zij moesten raden waar deze
foto’s gemaakt waren. Om het
niet te moeilijk te maken, werden
de foto’s gemaakt van de
gebieden van dit jaar. Dit wiste de
deel-nemers niet en dat was ook
aan de ingeleverde formulieren te
merken.
Uiteindelijk werd onze gids en
gebiedenkenner met 6 goede
antwoorden Leo Koster de
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winnaar en ontving een kleine
attentie.

Ontbijt
Na nog een dankwoord van de
voorzitter was het dan eindelijk
tijd voor het ontbijt en Jan
wenste namens het bestuur de
gidsen en deelnemers smakelijk
eten.
Ik citeer enkele reacties van de
deelnemers: het was compleet
af, met zelf ontworpen place-
mats, eigen gemaakte veldboe-

ketten, kaarsjes, broodjes met
beleg, gekookte eieren, koffie,
thee, jus d’orange, vlaai en ga zo
maar door. Enkele deelnemers
opperde al om de vogelcursus
ieder jaar op deze manier af te
sluiten.

Al met al een prachtige afsluiting
van het 20ste vogeljaar. Op naar
het volgende jubileum jaar: de
25ste keer.
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