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Lezing over blauwe bloemen
op vrijdag 13 december

Blauw is puur en puur blauw is klaar
door Jan Hermans
Op vrijdag 13 december houdt de
heer Jan Hermans een lezing over
blauwe bloemen.
De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basischool Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne.
Zorg ervoor dat u deze boeiende le
zing niet mist en reserveer deze
datum alvast in uw agenda.
Ook niet leden zijn van harte wel
kom.
Blauw is puur en puur blauw is
klaar. Aan het pure blauw is dan
ook niets eigens toe te voegen; het
is prachtig, je staat er in verwonde
ring bij stil. Puur blauw staat op
zichzelf. Het is ook, zoals natuur
verfster Heilien Tonckens verzucht,
niet te maken of af te leiden; het is
wat het is.
Blauw is een primaire kleur. Renate
Rubinstein ervaart het etherisch
blauw vanuit de kern van het exis
teren: blauwe bloemen, zo mooi als
ze zijn, hun hart is wit, geel, of
oranje.
Natuurlijk blijven we tijdens de le
zing de aarde, die vanuit de ruimte
gezien blauwe planeet met haar on
zichtbaar oranje, geel, wit en mis
schien blauw hart, ten volle trouw.
Blauw laat ons niet los, het heeft
een geheimzinnige aantrekkings
kracht. Puur is het, onbevangen,
ruimtelijk, diepzinnig, helder en on
doorgrondelijk, samenvoegend, on
dersteunend, lokkend en wijkend,
alomtegenwoordig en toch zeld
zaam, vertrouwd, ongenaakbaar,
maar vooral zuiver. In alle vertroe
beling confronteert blauw ons
voortdurend opnieuw met het besef
van zuiverheid. Blauw treft geen
blaam of schuld. In al zijn eenvoud
ligt zijn grootste kracht. Blauw is
innemend, blauw maakt zacht. In
de Middeleeuwen was voor de gelo
vigen het celeste blauw de kleur van

de zachtaardige Maagd.
Als water neemt het blauw de laag
ste plaats in, als lucht de hoogste;
het is nabij en trouw en tegelijk is
het de kleur der verten. Westers pa
radijs en oosters nirwana worden
traditioneel in blauw gedacht. Het
verste ligt ons vaak het naast aan
het hart.
Met name voor de dichters der Ro
mantiek was, sinds Novalis, Die
Blaue Blume dan ook expliciet
symbool voor het altijd nagejaagd
onbereikbare.
In de lezing wordt ingegaan op het
blauw van onze wilde bloemen; zij
delings gaat het om blauw bij cul
tuurplanten. Soms om het blauw in
een landschap.
Groen, de kleur van de planten
groei, en blauw, de tint van de
hemel en het weerspiegelende
water, zijn de fundamentele kleuren
van ons bestaan. Ze waarborgen
ons zekerheid en standvastigheid,
en bieden daarom rust en vertrou
wen, in tegenstelling tot het felle
rood van bloed, strijd en hartstocht
en tot het geel van euforie. De
mens van de vochtige tropen er
vaart het groen anders dan de in
boorling van de gematigde lucht
streken. Voor het tropisch wezen is
het groen een altijddurende van
zelfsprekendheid. Niet zo ligt het
voor de mens buiten de keerkrin
gen. Hij leeft met het ritme van de
seizoenen, en vooral in vroegere tij
den was de jaarlijkse terugkeer van
het lentegroen hem en haar een pe
riodieke vreugde. In de winter trok
het groen zich terug, werd de aarde
ongastvrij, en overheerste het he
melse blauw, eventueel boven de
om het wit heen spelende kleurnu
ances van sneeuw. Vroeger, toen
het zomergroene woud ons bestaan
bepaalde. Nu niet alleen de bossen
zijn gedecimeerd, maar ook het
harde knalgroen van met nitraat en
fosfaat overladen grasland en weg
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Luzerne - Medicago sativa (foto: Marianne Vos)

berm de jaargetijden tart, is het
ritme der seizoenen vervaagd, zoals
ook natuur en landschap in hun ge
heel steeds verder door de dienst
aan winstbejag, individualisme en
groei genivelleerd raken.
Tussen de verdelging van het oer
woud en de verwording van het he
dendaagse landschap liggen in
West- en Midden-Europa echter
meer dan duizend jaren van even
wicht tussen mens en natuur, een
tijd zó kort geleden dat de ouderen
onder ons die nog beleefd hebben.
In die eeuwen raakte het natuurlij
ke landschap steeds verder op de
achtergrond, maar bleef het eigen
lijke cultuurlandschap toch in de
minderheid. Wat overheerste was
het halfnatuurlijke landschap, te
verstaan als een landschap waarin
de mens weliswaar het oorspronke
lijke vegetatiebeeld ingrijpend had
gewijzigd, maar flora en fauna
spontaan en natuurlijk bleven.
Daarbij moeten we denken aan hei
den, laagveenmoerassen, rietlan
den, dijkbeemden, droge graslan
den, krijthellinggraslanden, maar
bovenal aan blauwgraslanden, ook
wel als vochtige schraallanden aan
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Wilde kaardebol (foto: Marianne Vos)

geduid. Dit gehele complex van
halfnatuurlijke levensgemeenschap
pen is thans teruggedrongen tot en
kele, meestal te kleine, natuurreser
vaten.
Blauwe bloemen zijn uit onze flora
nagenoeg verdwenen. Ze waren er
vroeger allerwege, maar zelden
massaal, zoals de Korenbloemen in
de graanakkers. Geel en wit over
heersten, en daardoor sprak het
blauw des te meer aan: Blauwe zee
distel in de zeeduinen, Blauw glid
kruid, Beekpunge, Blauwe watere
reprijs en Moerasvergeet-mij-nietje
in de rietlanden en laagveenmoe
rassen, Veldsalie, Kluwenklokje,

Brede en Liggende ereprijs op dijk
beemden en rivierduintjes, Klokjes
gentiaan en Vetblad in de vochtige
heide en tal van soorten in de droge
schrale graslanden, zoals Zand
blauwtje, Veldereprijs, grasklokje,
Hondsviooltje, Gewone vleugeltjes
bloem en Ruw en Stijf vergeetmij
nietje.
Over dit thema gaat de lezing, niet
alleen natuurwetenschappelijk be
keken, maar vooral ook vanuit es
thetisch oogpunt. Laat U verras
sen…….

Rupsendoder, vruchtlichaam Cordyceps militaris (foto: Marianne Vos)

Een rupsendoder in het medicijnkastje
door Marianne Vos
In de Middeleeuwen was het gewo
ne volk bij kwalen en lichamelijke
ongemakken afhankelijk van de
plaatselijke barbieren. Zij beschik
ten over scherpe messen en scharen
waarmee ze ingrepen konden ver
richten. Van lieverlee breidde hun
interessegebied zich uit naar de
kruidenleer en de genezende wer
king van zwammen. Veel gewone
barbieren werden chirurgijn maar
de titel was voorbehouden aan de
genen die geneeskunde gestudeerd
hadden, daarom noemden ze zich
barbierchirurgijn. De barbierapo
theek bestond uit kruidendrankjes
en een groot assortiment gedroogde
geneeskrachtige planten. Tot hun
standaarduitrusting behoorde ook
de drek-apotheek, een kist gevuld
met zwammen; boleten, stuifzwam
men, mestzwammen, maar ook be
schimmeld brood en fruit. In die

kist werden tevens rupsendoders
bewaard, niet het gelijknamige in
sect, maar de schimmel die rupsen
parasiteert en daarop een vruchtli
chaam ontwikkelt. Bij onvrucht
baarheid en verminderd libido
diende de patiënt de rups gevuld
met het mycelium te consumeren,
bij uitputting het vruchtlichaam.
Ingrediënten waar wij, geciviliseer
de mensen van de 21ste eeuw, van
gruwen.
De Rupsendoder (Cordyceps mili
taris) behoort tot de orde van zak
jeszwammen, de Ascomycota. De
sporen hechten zich aan plantende
len en als een rups een hap neemt
van de besmette plant wordt ook
de rups geïnfecteerd. Zolang rupsje
in de groei is, gebeurt er niets. Een
maal in de grond gekropen om te
verpoppen komen de sporen tot
leven en ontwikkelen ze zich tot een
vernietigend organisme. Zodra de

pop volledig gevuld is met het my
celium, begint het vruchtlichaam te
groeien en wordt bovengronds
zichtbaar als een klein oranje
knotsvormig zwammetje. De rijpe
sporen worden met grote kracht via
een kleine opening in de zwam naar
buiten geslingerd om door de wind,
door rondstruinende honden, gra
zend vee en schoeisel verspreid te
worden. Hond, vee en mens zullen
er geen last van krijgen; de schim
mel parasiteert uitsluitend rupsen.
In het hooggebergte van ZuidwestChina en in Tibet komt een familie
lid van de bij ons bekende Rupsen
doder voor: de Cordyceps sinensis.
Tot ver in de 18de eeuw was de be
volking ervan overtuigd dat de in
het najaar massaal voorkomende
zwammen, de zomerwespen waren
die als wespengewas overwinter
den. Ze werden gegeten als bescher
ming tegen zwarte magie, om ge
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daantewisseling te voorkomen en
als potentieverhogend middel.
Nog steeds vormen rupsendoders
een belangrijk onderdeel van de
eeuwenoude Chinese geneeskunde;
ze worden beschouwd als een na
tuurlijke krachtbron en vanwege de
grote vraag kunstmatig gekweekt.
Er bestaan twee vormen; de met
mycelium gevulde pop en de pop
mummie met daaraan het vruchtli
chaam. De eerste wordt zomergras
genoemd, de tweede wintergras.
Traditionele Chinese worstelaars
eten kort voordat ze de strijd aan
gaan een handvol poppen en
vruchtlichamen in pure vorm. Voor
de overige consumenten worden ze
gemalen of fijngehakt en met ande
re ingrediënten gemengd. In de

vorm van kruidenmengsels, dragees
en capsules, de verpakkingen voor
zien van welluidende namen, wor
den ze wereldwijd verhandeld.

Verhoging
contributie

Mogelijk bevindt zich ook in uw
huisapotheek een middel met het
bestanddeel rupsendoder, waar
door de inhoud van het medicijn
kastje van de 21ste eeuw deels de
zelfde samenstelling heeft als de
middeleeuwse drek-apotheek.

Geachte leden,
Op de jaarvergadering
van vrijdag 22 februari
2013 is het voorstel van
het bestuur om de
contributie met ingang
van 1 januari 2014 te
verhogen van 10 euro
naar 12 euro door de
leden aangenomen.
Het bestuur

Guttatie... kent u dat?
door Joost Geraets

Foto: Marianne Vos

De druppels die je op deze zwam
ziet heten guttatie. Wanneer de
zwam te veel vocht opneemt via de
schimmeldraden dan wordt de druk
zo groot dat er druppels naar bui
ten worden geperst. Dit gebeurt
vooral bij nog jonge, jeugdige pad
denstoelen. Bij andere paddenstoe
len kunnen de druppels ook een an
dere kleur hebben.
Hoe kun je nagaan dat het geen

dauw- of regenwaterdruppels zijn ?
Proeven. Guttatie-vocht smaakt
bijvoorbeeld zurig.
Ook bij planten kun je dit ver
schijnsel zien, vaak net na zonsop
komst.
De restanten van guttatie zijn soms
zichtbaar als vlekken op padden
stoelen of bijvoorbeeld witte (mine
rale) puntjes aan het eind van een
blad van een plant.

De Kringloop bestaat in 2014 veertig jaar!
van het Bestuur
In 2014 is het precies 40 jaar gele
den dat onze bloeiende vereniging
werd opgericht. Een dergelijke mijl
paal laten we natuurlijk niet zo
maar passeren. Zodoende plannen
we in het jaarprogramma voor
2014 een speciale ledenactiviteit;
daarover volgt later meer informa
tie.
Een ander idee is een speciale uitga
ve van één nummer van Observatie.
We denken daarbij aan verhalen,
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waarnemingen of anekdotes uit de
voorbije 40 jaar. De samenstelling
van een dergelijk nummer is afhan
kelijk van de inzet of bereidheid
van U. Misschien bent U bereid om
het bestuur te helpen dit idee verder
vorm te geven; mogelijk schrijft U
een korte bijdrage over een bijzon
dere excursie of herinnering in vere
nigingsverband; misschien heeft U
wel een paar leuke foto’s van een of
andere Kringloopactiviteit; kortom
alles kan en mag; er is geen vastom
lijnd kader.

Graag rekenen we op Uw hulp en
ondersteuning. Wilt U meedenken
en of meedoen mail dit dan naar
ons secretariaat, indien mogelijk
voor half december. Bij voorbaat
dank.

Bomen over bomen deel 12

Gymnocladus dioica of
Doodsbeenderenboom

Geschiedenis
Het geslacht Gymnocladus kent
maar enkele soorten zoals Gymno
cladus dioica uit Noord-Amerika,
Gymnocladus chinensis uit China
en Gymnocladus burmanicus uit
Birma. Dit artikel handelt over
Gymnocladus dioica, die inheems
is in het oosten van Noord-Ameri
ka en van nature niet voorkomt in
Nederland. De boom groeit daar in
rivierdalen en overstromingsgebie
den in een gebied, dat de tegen
woordige staten New York, Penn
sylvania, Minnesota, Nebraska,
Oklahoma en Tennessee omvat.
Ondanks dat hij daar wijdverbreid
is komt hij nergens echt massaal
voor. Zijn gebied van herkomst
heeft hete, droge zomers en koude
winters waardoor Gymnocladus
dioica geschikt is voor het in Ne
derland heersende stadsklimaat.
Gymnocladus dioica is in 1734
door John Bartram, een Ameri
kaanse botanist waarvoor zelfs
Linnaeus grote waardering had, in
Europa geïntroduceerd. Karl Hein
rich Emil Koch heeft deze boom
hierna beschreven. K. Koch was
een Duitse botanicus die op 6 juni
1809 in Weimar is geboren en op 25
mei 1879 in Berlijn is gestorven.

geveerde bladeren. De Doodsbeen
derenboom dankt zijn naam aan
het uiterlijk van zowel de bladste
len, als ook aan de vaalgrijs tot
blauw gekleurde dikke twijgen. De
naam verwijst naar de knekelvor
mige voet van de bladsteel en op de
knokige, kale en blauw berijpte,
takken, die met hun vale lijkkleur
van skeletbeenderen, juist in de
winter goed zijn te herkennen. Ook
in zijn gebied van herkomst lijkt
deze boom een groot deel van het
jaar te slapen waardoor hij in ook
Noord-Amerika “Dead tree” wordt
genoemd. De bittere zaden aan de
taktoppen werden door de eerste
Europese kolonisten in Amerika
geroosterd en gebruikt als een ver
vangsmiddel van koffie waardoor
hij de Amerikaanse naam “Kentuc
ky Coffee Tree” kreeg. In Frank
rijk wordt hij “Chicot du Canada”
genoemd. De Duitsers spreken van
“Geweihbaum” door de knokige
vertakking, hierdoor spreekt men
hier ook soms van “Hertengewei
boom” . De Engelsen noemen hem
“American coffeebean”. De India
nenstammen uit Noord-Amerika
noemen de boom “Non-titahi”.
Gymnocladus komt van het Griek
se gymnos = naakt, en klados =
takken; de “naakte tak” slaat op de
lange periode dat deze boom er
zonder bladeren bij staat. Dioica
betekent ‘tweehuizig’ welke verwijst
naar de vrouwelijke als mannelijke
bomen.

Naamgeving.
De boomsoort behoort tot de Erw
tenfamilie (Fabaceae), maar heeft
niet de typische stikstofwortelknol
letjes. Ook bij de bloemopbouw
ontbreekt de typische vlinder
bloemvorm vandaar dat deze tot de
onderfamilie, die van de Caesalpi
noideae, wordt gerekend. De
Doodsbeenderenboom is een mooie
boom met een opvallend grillige
kroon met als andere bijzonderheid
de tot bijna één meter lange dubbel

Beschrijving
De Doodsbeenderenboom is een
kleine tot middelgrote boom (10-18
m) met een rechte stam, welke laag
vertakt is met dikke, knokige, hori
zontaal uitgroeiende gesteltakken
en dikke, knokige, asymmetrisch
geplaatste, opgaande zijtakken.
Opvallend aan de jonge twijgen is
het paarsachtige merg (foto). Ook
hebben de vrij dikke twijgen een
witachtige waas, welke hem zijn ty
pisch botachtige uiterlijk geeft met

door John Hannen

typisch kleine winterknoppen, die
weer wel worden omgeven door een
groot bladmerk welke worden ver
oorzaakt door de grote bladeren
(foto). Hij vormt een losse, grillige
en ovale kroon (foto), welke ont
staat na een zeer trage groei. De
wortels vormen veel uitlopers die
erg gevoelig zijn voor verdichting
en verharding. De boom krijgt laat
in het voorjaar samengestelde en
dubbelgeveerde bladeren welke tot
80 cm lang als ook breed kunnen
worden. Deze bladeren lopen zacht
roze uit en kleuren in de zomer diep
donkergroen, onderzijde blauw
groen, om in de herfst te verkleuren
tot een goudgele teint. De geveerde
bladeren bestaan uit 6-14 deel
blaadjes van 5-8 cm lang die spits
ovaal zijn en aan de onderzijde
dicht behaard. Na het afvallen van
het blad blijven de bladspillen nog
vaak hangen. De hangende
bloempluimen bereiken een lengte
tot ongeveer 25 cm. Na de bloei
verschijnen harde peulvruchten (fo
to). Uit de zaden kunnen alleen
onder zeer bijzondere omstandighe
den kiemplanten (foto) verschijnen
waarover meer bij de bevruchting.
De stam en dikke takken krijgen
een in de lengte scheurende, diep
gegroefde schors (foto). Dit maakt
de boom zeer decoratief.
Toepassing
De Doodsbeenderenboom is een
prachtige parkboom die niet ge
schikt is als straatboom daar het
hout bros is en onvoorspelbaar af
kan breken. In het park en zeker op
een begraafplaats vormt deze boom
een verrijking met zijn mooie gele
grote herfstbladeren. Ook laten de
bladeren, ondanks de forse afme
tingen, veel licht door waardoor hij
zeer tolerant is voor ondergroei.
Hij groeit op matig tot voedselrijke
grond die zowel droog als nat mag
zijn en in licht zure tot licht kalkrij
ke milieus. De boom is goed
bestand tegen hitte, droogte en
7
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Gymnocladus dioica: 1-vrouwelijke bloem; 2- vruchten; 3- wintersilhouet; 4- bladmerk; 5- kiemplant;
6- bladeren; 7- merg; 8- habitus. De foto’s zijn van P. Theunissen.

luchtvervuiling maar kan niet goed
tegen wind waardoor hij graag in
de luwte staat.
Buiten Gymnocladus dioica zijn er
nog twee andere soorten; de Gym
nocladus chinensis en de Gymno
cladus burmanicus welke beiden
niet in ons klimaat kunnen worden
toegepast. Wel zijn er enkele mooie
varianten voor hier zoals G. dioica
“Expresso” met een meer blauw
groene glans over de bladeren en
een bontbladige vorm de G. dioica
“Variegata” waarvan het niet dui
delijk is of deze varianten al in onze
8

contreien verkrijgbaar zijn.
De bevruchting
Gymnocladus is tweehuizig; zo zijn
er bomen met heel onopvallende
mannelijke bloemen (10 cm groot),
maar ook bomen met mooie vrou
welijke bloemen (foto) met 5 crè
mekleurige kroonbladen in pluimen
tot 25 cm, welke in mei-juni ver
schijnen. Deze sterk geurende bloe
men kunnen onder de juiste condi
ties door insecten worden bestoven.
Na deze bevruchting volgen vrij
grote donkerbruine peulen, tot 15

cm lang, welke plat en praktisch
rond zijn. Deze taaie en harde peu
len blijven vaak tot in het volgende
jaar aan de boom hangen. De
zaden hierin kiemen zeer moeilijk
(eigen ervaring); er wordt beweerd
dat deze vroeger werden gevreten
door mammoeten en door maag
sappen werden voorgeweekt waar
door de kieming werd bevorderd,
dit kan nu gebeuren door ze lang in
water te weken of iets aanvijlen. Bij
rijping kleuren de vruchten bruin
en kunnen ze lang aan de boom
blijven hangen.

Geneeskracht en gebruik
De vroegere Indianen van Kentuc
ky en daarna de eerste Engelse pio
niers gebruikten de geroosterde
zaden om er een soort ‘koffie’ van
te brouwen, want echte koffie was
voor hen niet betaalbaar. Daarom
werden in bepaalde gebieden hele
bossen met deze bomen door
Noordamerikaanse Indianen ge
plant. De zaden zijn echter licht gif
tig indien men er te veel van neemt.
Op sommige plaatsen worden de
vruchten minstens drie uur geroos
terd alvorens ze veilig te eten zijn.
Rauw bevatten ze cystisine welke
zeer giftig (zelfs dodelijk) is. De
wortelpulp wordt gebruikt bij bloe
dingen, als laxeermiddel en bij de
behandeling van geestesziekten.
Van de peulvruchten werd ook
zeep gemaakt. De zaden werden
ook gebruikt als knopen voor kle
ding. De Iroquois aan de oever van
de Cayuga-meren gebruikten de
zaden als ratelstenen in rammelaars
gemaakt van uitgeholde kalebas
sen. Ook is bekend dat de vruchten
als kralen werden gebruikt en als
“Hully-geulen” door kinderen wer
den gedragen als een soort geluks
brengers. De bladeren, zaden en

vruchtvlees zijn giftig voor scha
pen, runderen, paarden en mensen.
Het zware, harde hout wordt ge
bruikt voor afrasteringpalen en om
hutten mee te bouwen, maar als het
gepolijst wordt is het ook zeer mooi
als meubelhout te gebruiken.
Ziekten en plagen
Als standplaats geeft Gymnocladus
dioica de voorkeur aan een diep
doorwortelbare, redelijk vruchtba
re grond, zoals rivierklei, löss en
leembodems. De Doodsbeenderen
boom is een gemakkelijke boom,
die een voorkeur heeft voor een
goed vochthoudende grond al geeft
een drogere standplaats ook geen
echte problemen. Ziektes komen
niet voor, de kroon is niet al te
breed en behalve wat begeleidings
snoei tijdens de jeugdfase, is onder
houd niet nodig. Alleen teveel wind
werkt remmend in de groei.
De boom leent zich om gesnoeid te
worden vanwege zijn open kroon.
Let echter op met snoei omdat de
takstand dan steiler kan worden
waardoor de vorming van plakok
sels wordt gestimuleerd. Let op bij
snoei in de winter; dit kan bloeden
tot gevolg hebben.

Afsluiting
De Doodsbeenderenboom is een
boom die net dat exotisch tintje aan
de tuin kan geven vooral omdat hij
in alle jaargetijden opvallende tak
ken heeft. Juist in de winter vallen
zijn knokige takken op, nadat hij in
de herfst zijn goudgele bladeren
heeft verloren. In de kleinere tot
middelgrote tuin is de Doodsbeen
derenboom zeker aanbevelenswaar
dig, omdat de volwassen boom met
het dunne bladerdak, aan de bui
tenzijde van de kroon, als een para
sol verkoeling geeft aan zijn omge
ving. Deze transparante kroon is
mooi te combineren met bamboe,
grassen, varens en planten met
grote bladeren, terwijl heesters
zoals Duivelswandelstok, Augur
kenboom en Herfstpaardenkastan
je mooi in zijn nabijheid passen.

Varia-avond op vrijdag 22 november
door Lei Hulsbosch
Op vrijdag 22 november houdt
Landschapsvereniging “De Kring
loop” speciaal voor haar leden een
varia-avond.
De avond wordt gehouden in de
basisschool Triangel te Linne, aan
vang 19.30 uur en is uitsluitend
voor de leden van “De Kringloop”.
De volgende personen hebben een
presentatie voorbereid:
Jac Storms is weer van de partij
met een presentatie van eigen fo
to’s.
Marianne Vos zal ons laten genie
ten van een wandeling door de Lin
nerweerd.
Nicky Hulsbosch toont een aantal
foto’s van de fauna in Kenia, met

speciale aandacht voor vogels.
Tom Storcken zal een voordracht
houden over “De vos”
Ellen Luijks is ook van de partij en
laat ons mooie foto's zien van de
natuur door hééél Limburg.
Herman Brueren heeft een verhaal
voorbereid over de klimaatveran
dering.
Jan Vandewal toont ons het leven
in zijn tuin.
Lothar Rutten vertelt ons een inte
ressant verhaal over de vlinder
kweek.
Al met al belooft het een boeiende
avond te worden, die u beslist niet
mag missen.
De Secretarisvogel gepresenteerd door
Nicky Hulsbosch (foto: Nicky Hulsbosch)
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Afsluiting van de bomencursus met bezoek aan
de botanische tuin van Mönchengladbach
door Marianne Vos
Ter afsluiting van de bomencursus
2013 nodigt Pierre Theunissen de
cursisten uit om de botanische tuin
van Mönchengladbach te bezoe
ken. Op de afgesproken dag staan
Pierre en John al op ons te wachten
bij de ingangsgebouwen, waar
rondom de vorstgevoelige planten
staan die ’s winters binnen worden
gezet. We bewonderen de mooie
variaties van Abutilon, behorend
tot de Kaasjeskruidfamilie en de
Koraalstruik (Erythrina crista-gal
li) met prachtige bloemtrossen.
Een plant met een bijzondere blad
vorm krijgt onze aandacht; het is
de van oorsprong uit India afkom
stige Bodhiboom (Ficus religiosa).
De naam verwijst naar Siddhartha

Gautama, die in zijn thuisland
onder een oude Bodhiboom na
lange meditatie inzicht kreeg in de
natuurlijke ordening der dingen en
voortaan Boeddha wordt genoemd.
We hebben zicht op een grote
Ginkgo biloba, de boom aller
bomen, die al in het Carboon voor
kwam. Via de Japanse tuin komen
we in een bos met hoge Moerascy
pressen (Taxonium distichum). De
Wilde citroenboom (Poncirus trifo
liata) hangt vol vruchten. Op de
vraag of ze eetbaar zijn is het ant
woord van Pierre dat alles tenmin
ste één keer eetbaar is.
We hebben kort daarvoor al kennis
gemaakt met zijn cryptische om

Vleugelnoot

Wilde citroen
(foto's bij dit artikel: Marianne Vos)
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schrijvingen bij de Kiespijnboom
(Zanthoxylum alatum), een boom
met kleine besjes. Volgens Pierre
vergeet je op slag je kiespijn, al is
die nog zo erg, door even je tanden
te zetten in zo’n vruchtje. John, die
al bekend is met het effect, offert
zich op en proeft voorzichtig, waar
door bij de cursisten het sein op
veilig gaat en ze ook een besje tes
ten. Ze hebben lang plezier van de
ondefinieerbare smaak en branderi
ge werking.
De Bunter Garten heeft een specia
le afdeling voor blinden en slecht
zienden. De planten staan op tast
hoogte en het assortiment bestaat
uit sterk geurende soorten met een
uitgesproken structuur; fluwelig,
ruw, licht stekelig, glad. De naam
bordjes zijn in braille.
In het bos staan Mammoetbomen
(Sequoiadendron giganteum) en
een cultivar van de Moerascypres,
de Taxonium distichum Nutans,
die een afwijkende bladvorm heeft.
Het is tijd voor de middagpauze die
enkelen buiten doorbrengen, terwijl
anderen naar het restaurant gaan
voor een kop koffie. Na de pauze
neemt Pierre ons mee over de brede
hoofdwandelweg die dwars door
het park voert. Links en rechts om
zoomd door grasvelden, bloemper
ken en boomgroepen. Bij een
Amandelboom (Prunus dulcis)
waar de grond bezaaid ligt met
vruchten, komt een oerinstinct
boven; het verzamelen van voedsel.
De waarschuwing van Pierre dat je
een bankschroef of voorhamer
nodig hebt om de steenvrucht te
kraken neemt men voor kennisge
ving aan; blijkbaar beschikt ieder
een over het benodigde gereed
schap. John vertelt een mooie
Griekse mythe over de boom.
Demophon is de geliefde van Phyl
lis maar door een misverstand
meent zij dat hij haar verlaten heeft
en verkiest te sterven. De Goden
veranderen haar in een boom die
na een omhelzing van de diepbe
droefde Phyllis opbloeit en voor
eeuwig vruchten draagt; amande
len. Daarom staat de Amandel
boom symbool voor eeuwige liefde
die immuun is voor de dood.

Koraalstruik

Bunter Garten, een bezoek meer dan waard...

Wonderboom

Abutilon pictum 'Thompsonii'
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De Augurkenboom (Decaisnea far
gesii) hangt vol met blauwgroene
peulen. John verzamelde bij een
vorig bezoek wat zaadjes en heeft
zeven potjes met plantjes te verde
len. Dat is te weinig om de hele
groep te bedienen, maar alleen de
genen met een grote zonnige tuin
komen in aanmerking. Er worden
wat peulen geplukt en iemand deelt
mede dat hij thuis amandelkoek
met augurkensmaak gaat bakken.
We mogen komen proeven.
Als we bij brede plateaux met grote
bloembedden aankomen begrijpen
we onmiddellijk dat de naam Bun
ter Garten, Bonte Tuin, hieraan te
danken is. Geraniums in vele kleu
ren zomen de borders. Wonderbo
men (Ricinus communis) met grote
handvormige bladeren en fel ge
kleurde bloemtrossen staan cen
traal; gele en paarse bloemen doen
mee aan de overdaad aan kleur.
Een tuin van normale afmetingen
zou met dit assortiment beslist de
naam Bonte Kraam krijgen, maar
hier, op de grote open ruimte, tegen
het decor van vele tinten groen, het
beginnende herfstgeel en herfstrood
van de hoge bomen vormt de kleu
renexplosie een verrassend even
wichtig contrast. Een van de
bomen is van kolossale afmetingen.
De Vleugelnoot (Pterocarya fraxi
nifolia) laat zien welke afmetingen
hij kan bereiken als je hem de ruim
te geeft. We bewonderen met ont
zag zijn gegroefde, als in vlechten
gevlochten schors, de dikte van zijn
stam, kijken op tegen het overkoe
pelende dak van bladeren. We
staan in de enig ware kathedraal,
gevormd door de natuur zelf.
Op het gazon staat een zonnewijzer
en zodra de zon even doorkomt
stellen we vast dat je er je klokje op
gelijk kunt zetten. We wandelen
naar het volgende deel van het
park. Dit is van oorsprong een oud
bos en heeft een geheel eigen sfeer.
Metershoge Douglassparren (Pseu
dotsuga menziesii) reiken naar het
licht, zonnestralen worden gefilterd
door de hoge kruinen. Mossen
groeien op deels bovengronds gele
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Pierre schrijft de naam op de boom; Betula paryrifera

gen wortelstelsels van diverse
bomen en varens bedekken de bos
bodem. Onze aandacht wordt ge
trokken door berken met sterk af
bladderende schors; Papierberken.
Dat vraagt om een test en de naam
wordt op een van de stammen ge
schreven; Betula papyrifera. John
vangt een Zuidelijke boomsprink
haan (Meconema meridionale) en
op een blad vinden we een rups van
de Zilveren groenuil (Pseudoips
prasinana).

Een metershoge larix reikt naar het licht

Mooie dagen zijn altijd te snel
voorbij, stellen we op weg naar de
parkeerplaats vast. Er worden on
derlinge afspraken gemaakt om in
het voorjaar de Bunter Garten nog
maals te bezoeken.
Dan zullen we zeer zeker de belang
rijkste factor missen; de humor en
vakkundige toelichting van dendro
loog Pierre Theunissen!

Tegenover Koningssteen...

Foto's: Ganzen; Marianne Vos - Paarden; Joost Geraets - Vos; Rob Bömer

door Leo Koster
Op een wat druilerige dag besluit ik
toch om een wandelingetje te
maken, gelet op het weer laarzen
meegenomen. Mijn doel is Ko
ningssteen, doch tijdens de rit er
naar toe denk ik om in Konings
steen de grens over te steken; ik ga
het andere Koninkrijk met een be
zoekje vereren. Waar ik de grens
passeer geen Belgische grenswach
ten, er staat zelfs geen granieten
grenspaal, alleen een verhoging
markeert hier de grens. Gelukkig
staan hier constructies van met
Maaskeien opgevulde staalmatten,
zodat auto’s er niet door kunnen.
Twee maanden geleden was ik hier
ook al eens; toen waren ze rechts in
een vrij nat gebied een vogelkijkhut
aan het opbouwen. Even kijken

hoe het ermee staat. Parallel aan de
grens, nabij een infobord, daal ik
af, er zijn hier ontzettend veel strui
ken en bomen gekapt en er is flink
geklepeld. Ik volg een brede, mod
derige baan. Enkele Buizerds, Blau
we reigers en twee Grote zilverrei
gers hebben angst voor mij. Op di
verse plekken zijn uit de grond ge
trokken bomen op een hoop ge
gooid en via een rietkraag bereik ik
de nieuwe houten vogelkijkhut.
Ziet er stevig uit, het uitzicht ziet er
nu nog wel goed uit, maar bij de
snelle groei van Riet en wilgenop
slag zal dat een stuk minder zijn.
Aan de achterzijde van dit moeras
stroomt de Witbeek, die weer uit
mondt in de Itterbeek die in Thorn
Thornerbeek wordt genoemd. De
plaatsen Neeritter en Ittervoort
hebben hun naam aan dit riviertje

te danken. Op de geklepelde vlakte
zijn enkele bomen blijven staan. Ik
wandel links langs een plas en via
prikkeldraad bereik ik een vol
gaten zittende grindweg. Rechts in
de verte, langs de Thornerweg,
zicht op de fraai opgeknapte Stock
broeckshof. Voor me de neogoti
sche en uit 1898 daterende Sint
Martinuskerk van het Maasdorp
Kessenich, de mergeltoren stamt
uit de 16e eeuw. Links van het pad
liggen lange, dikke en zwartkleuri
ge boomstammen. Door de vele
baggerwerkzaamheden zijn deze
letterlijk boven water gekomen.
Misschien krijgen ze bij de herin
richting nog een functie. Hier zijn
enkele knotessen aangeplant tussen
een platte, houten bank en rechtop
staande betonelementen waarop
ongetwijfeld informatie zal worden
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aangebracht. Zowel links als rechts
van mij grote plassen waar, gelet op
de grote baggerschepen, nog volop
gebaggerd wordt. Dit pad vormde
vroeger de oude gemeentegrens tus
sen de gemeente Kessenich en de
gemeente Stevensweert; de links ge
legen Kollegreend en het voormali
ge eiland Kollegreendsteen behoor
den tot de gemeente Stevensweert.
Nu volgt de landgrens de thalweg
van de Maas. Het pad maakt een
scherpe bocht naar rechts. Een
roestige, ijzeren buis ligt hier onder
het pad; door deze buis zal onge
twijfeld heel veel zand van de rech
terplas naar de linkerplas, de Kolle
greend, gespoten worden. Links
van de weg een vrij forse verlaging;
het is een broekbos met veel water,
wilgen en Zwarte elzen. Het water
van de Maas staat vrij hoog, in snel
tempo wordt het water afgevoerd.
Aan de linkerkant in de berm staat
een intacte gietijzeren grenspaal
met nummer 125B. Een knop in de
vorm van een dennenappel, een
uniek nummer, twee wapens en het
jaartal 1843. Maar met deze paal is
wat aan de hand. Omdat in het
midden van grensrivieren geen
grenspalen worden geplaatst, wordt
de grens op een andere wijze be
paald. De grens hier bij de Maas
werd bepaald door de diepste pun
ten van deze regenrivier tussen Eijs
den en Stevensweert, de zogenoem
de thalweg, met elkaar te verbin
den. De grens tussen Eijsden en
Stevensweert wordt Grensmaas ge
noemd, daarom staan op de dijken
langs dit stuk van de Maas twee
identieke grenspalen met hetzelfde
nummer.
De vaststelling van de grens tussen
het Koninkrijk België en het Ko
ninkrijk Nederland vond plaats
middels een overeenkomst gesloten
te Maastricht op 8 augustus 1843.
Het wapen hoort aan de zijde te
staan van het eigen land. En bij
deze grenspaal staat aan de Belgi
sche zijde een staande Nederlandse,
gekroonde leeuw met in de rechter
klauw een zwaard en in de linker
klauw een bosje pijlen. Aan de Ne
derlandse zijde staat een Vlaamse,
staande en ongekroonde leeuw zon
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der iets in zijn klauwen.
Ik hoor het hoge geluid van de IJs
vogel, even de oever van de Maas
afkijken. En jawel hoor, op een
overhangende tak zie ik deze schit
terende visser zitten. Ik wandel
door tot een open invaart naar de
Kollegreend, ik moet terug. Links
is veel grond afgevoerd, een groot
baggerschip ligt vastgeketend mid
dels een zeer groot anker in het
talud van het grensdijkpad op de
Kollegreend. Op deze plas vele
Grauwe ganzen, Meerkoeten,
Wilde eenden, Kuifeenden. Rechts
een invaart naar de botenaanleg
plaats van Stevensweert. Een Grote
zilverreiger gaat op de vleugels. Ik
wandel niet dezelfde route terug,
maar daal naar rechts af; duidelijke
reeprenten op kale stukken grond
en via een weiland kom ik bij een
klaphekje. Machines met rupsban
den hebben hier een vrij grote
strook vrijgemaakt van opslag. En
dan op een kleine, modderige, kale
vlakte vrij veel diep liggende poot
afdrukken van de Bever. Normaal
zorgt de platte staart van de Bever
ervoor dat de afdrukken wegge
veegd worden. Diverse boomstam
men zijn aangevreten. Gelukkig dat
ik de laarzen heb aangetrokken, het
wordt steeds natter. Dan opeens
het geluid van plonsend water.
Twee Reeën komen uit het broek
tevoorschijn, maar ik hoor nog dui
delijk geplons, de beide Reeën
weten dat er gevaar dreigt maar
weten niet waar het vandaan komt.
Kijken wat angstig om zich heen,
merken mij niet op en verdwijnen
dan weer in het broek. Dan opeens

Knaagsporen bever (foto: Joost Geraets)

verschijnt er nog een jong Ree van
dit jaar, gaat ook het broek in,
waar de andere twee in verdwenen.
Als ik verder loop hoor ik weer het
vele geplons van die drie Reeën.
Dit broekbosje is het laatste plekje
waar ze nog wat beschutting en be
scherming vinden. Op de grond
zwarte veren die duidelijk afgebe
ten zijn, het werk van een Vos en ik
denk dat een Aalscholver de prooi
is. Langs dit bijna ontoegankelijk
bosgedeelte diverse knaagsporen
van de Bever en via een gammele
brug en klaphekje verlaat ik het
broekbosje. Ik wandel verder over
een kale vlakte van opgespoten
zand, na enige honderden meters
kom ik bij wat struiken en bomen
en vervolg ik mijn route langs de
rand van de Kollegreend.
Hier langs de rand is volop dekaar
de gestort door van die platte sche
pen die net als een mestkar het
zaakje naar voren schuiven. Langs
deze rand van de Ophoverkamp zie
ik heel veel verse knaagsporen van
de Bever. Dan een plek die bijna
geheel is afgeknaagd; diverse wil
gen en Zwarte elzen en Essen heb
ben het loodje gelegd. Alsof dit nog
niet genoeg is, kom ik bij een heuse
beverburcht. Vanuit het water heeft
de Bever deze burcht geheel bedekt
met takken. Rond de burcht zijn
vrij diepe scheuren zichtbaar, waar
schijnlijk door de invloed van
water. Het jaar 2012 was het jaar
van de Bever en heb ik het grootste
knaagdier in Europa in levenden
lijve mogen observeren.
Het begint te regenen; het is tijd om
naar huis te gaan.

Een slakje
tussen het mos
door Marianne Vos
Bij ‘slakken’ denkt menigeen onwil
lekeurig aan die grote blote bruin
rode glibbers die in planten- en
moestuintjes hun vraatzucht uitle
ven. Of aan forse slakken die een
groot pyjamastrepenhuisje meesle
pen en al net zo vraatzuchtig zijn.
Maar er zijn ook andere huisjes
slakken; zelfs vele, zeer vele. Som
mige met een lichtgekleurd huisje,
andere onopvallend bruin of bruin
zwart. Soms met een eenvoudig ge
vormd optrekje, meestal echter fan
tasievol cilindervormig gewonden,
bolrond of juist heel plat en een en
kele zelfs voorzien van stekelhaar
tjes. Ze zijn ook lang niet allemaal
groot; de soorten die in ons land
voorkomen variëren van 0,9 milli
meter tot enkele centimeters.
Hoe komt iemand op het idee om
zich in slakken, ofwel mollusken, te
verdiepen? De aanleiding kan heel
verschillend zijn. Ondergetekende
nam ooit een plukje mos mee naar
huis om er detailfoto’s van te
maken. Bij het bekijken en sorteren
van de opnames bleek iets speciaals
aan de hand te zijn; er zat een ver
stekeling in het mosje in de vorm
van een mini-tonnetje. De loep
moest er aan te pas komen om het
tonnetje terug te vinden en het
bleek een uiterst kleine huisjesslak
te zijn. Tot die dag wist ik niet dat
er zo’n kleine slakjes bestonden,
laat staan dat ik ze ooit had waar
genomen. Meteen John Hannen ge
maild, de slakkendeskundige van
de Kringloopvereniging, die een
oproep op de site heeft geplaatst
om waarnemingen van slakken bij
hem te melden. Er volgde een uitleg
over het aantal windingen, mond
opening en nog veel meer kenmer
ken met als conclusie; het was een
Columella edentula, een soort die
vrij zeldzaam is.
Nu was het hek van de dam en
waren mijn ogen lange tijd uitslui
tend gericht op het vinden van
slakjes. Nee, niet de grote, maar

Monacha cartusiana

juist de hele kleine die zich bij voor
keur ophouden in het verborgene;
onder of in vermolmde boomstron
ken, in de donkerte van rottend ge
bladerte, of bij langdurige droogte
in het koele vochtige mossenmilieu.
De familienamen van de mollusken
zijn fantastisch; Clausilia, Vallonia,
Aegopinella, Macrogastra... John
maakte onmiddellijk werk van mijn
enthousiasme door twee befaamde
en onmisbare antiquarische boeken
te bezorgen; De Landslakken van
Nederland, die kortweg ‘de Gitten
berger’ genoemd wordt naar de
hoofdauteur, en Elseviers Slakken
gids. Hij introduceerde me bij de
Limburgse Molluskenwerkgroep
waarvan een van de leden een bino
culair in altijddurend bruikleen
schonk.
Het zoeken naar slakken is een
prettige gewoonte geworden. Zodra
je in een nat of moerassig gebied
bent draai je onwillekeurig iedere
tak of stronk rond om nauwkeurig

spleetjes en kiertjes te inspecteren,
op zoek naar millimeters slakken
huis. Daarbij ontdek je tevens veel
andere interessante bewoners; pis
sebedden, springstaartjes, larven,
duizendpoten, noem maar op. In
de herfst aangevuld met uiterst
kleine zwammen.
Het determineren van slakken is
niet gemakkelijk waardoor hulp
van de Molluskenwerkgroep on
misbaar is. Met veel geduld leggen
ze telkens opnieuw uit waaraan een
bepaalde soort te herkennen is en
het is een voorrecht om over zoveel
deskundigen te mogen beschikken.
De verzameling huisjes groeit lang
zaam – zoals dat bij slakken past –
maar gestaag. In buisjes opgebor
gen, voorzien van etiketjes met
datum en vindplaats en hun wellui
dende namen; Macrogastra liniola
ta, Zonitoides nitidus, Clausilia bi
dentata, en natuurlijke die allereer
ste; Columella edentula.

Hygromia cinctella
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Landschapswandeling op
tweede kerstdag naar de Beegderhei
Tocht langs mooie vennen, de Beegderhei (foto: Ans Homburg)

door Jan Hermans
De Beegderhei hoeft niet meer aan
de Kringlopers te worden voorge
steld. Op Tweede Kerstdag maken
we traditioneel een twee uur duren
de tocht door een Midden-Lim
burgs natuurgebied. De keuze is op
de Beegderhei gevallen, omdat we
hier al relatief lang niet meer ge
weest zijn.
We starten om 14.00 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Hornerweg,
gelegen tussen Beegden en Horn.
De tocht voert ons langs mooie
vennen, zoals het ven bij de Fran
sche Berg, het Fengersven en het
Kwakkerteven. Al deze vennen zijn
de laatste 10 tot 15 jaar weer in hun
oude glorie hersteld. Ze werden uit
gebaggerd, ontdaan van struik- en
boomopslag en soms zelfs vergroot
met glooiende oevers. Alle vennen
aan de zuidkant liggen in vrij geac
cidenteerd terrein dat is opge
bouwd uit stuifduinen, afgewisseld
met heivlakten en aangeplant bos.
De Beegderhei is daardoor een af
16

wisselend natuurgebied, dat zich
prima leent voor een winterse
tocht.
Via een grote boog wandelen we
weer terug naar het vertrekpunt,
waar we rond 16.00 uur weer pro
beren te arriveren.
Ook in de winterperiode kan een
wandeling in een dergelijk fraai na
tuurgebied verrassingen bieden. Zo
overwintert in de Beegderhei regel
matig de Klapekster. Dit is een
klauwier, een vogelsoort die een
beetje lijkt op een roofvogel. Door
de gebogen puntige bovensnavel is
deze wintergast goed in staat
kleine muisjes of kleine vogeltjes te
grijpen. Klapeksters zitten vaak in
de toppen van grote solitaire
bomen op de uitkijk. Vooral in de
winter zijn ze daardoor vrij gemak
kelijk te spotten.
Ook standvogels zoals de inheemse
spechten, weten dankzij de talrijk
aanwezige bosmierennesten, in de
Beegderhei goed te overleven. Veel
bosmierennesten worden regelma
tig in dit seizoen bezocht.

Natuurlijk komen onze bomenlief
hebbers ook aan hun trekken. De
contouren van solitaire individuen
zijn goed af te lezen, waardoor het
vaak karakteristieke “takkenske
let” goed zichtbaar is.
Neem Uw verrekijker of fotocame
ra mee, want wie weet wat U voor
de lens krijgt….

Linne in oude ansichten
deel 3
door René Theunissen
Op deze foto zien we de watermo
len met een doorkijk naar de wind
molen.
De watermolen werd in 1833 ge
bouwd in opdracht van de weduwe
Cunegonda Janssens-Van der
Schoor. Haar man Josephus Jans
sens was jarenlang burgemeester
van Linne. Tegen de watermolen
werd later het molenaarshuis ge
bouwd. De wind en watermolen
hadden in de 19de eeuw dezelfde ei
genaren – leden van de familie
Janssens – en dezelfde pachters. In
1874 kocht het Waterschap”De
Vlootbeek met zijtakken” het wa

terrecht af en in 1882 werden de
waterwerken en de moleninrichting
afgebroken. Molengebouw en
woonhuis hielden hun oorspronke
lijk karakter tot in de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Bij de aanleg
van de breedspoor-stoomtramlijn
Roermond-Linne-MaasbrachtRoosteren werd een nieuwe brug
over de Vlootbeek gelegd. Het
baanvak kwam aanmerkelijk hoger
dan de weg te liggen, (zie de foto in
de vorige Observatie). Na het op
heffen van de tramlijn in de jaren
vijftig werd de nieuwe weg even
eens op een hoger niveau aangelegd
en kwam het molenaarshuis in een
dal te liggen. Molengebouw en mo
lenaarshuis werden in de jaren ne

gentig van de vorige eeuw tot
woonhuis verbouwd. De beekover
gang kreeg bekendheid door de hel
dendood van Eric Harden, korpo
raal van het British Royal Army
Medical Corps. Hij haalde op 23
januari 1945 onder hevig Duits ma
chinegeweervuur drie gewonden uit
de vuurlinie en bij een vierde po
ging sneuvelde hij. Voor zijn moe
dig gedrag werd hem postuum de
hoogste Britse onderscheiding ver
leend namelijk het Victoria Cross.
Twee gedenkplaten in de brug ge
tuigen van zijn dood.
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Jaarprogramma
2014

Vrijdag 31 januari
Lezing door de heer Pierre Theunissen over de botanische tuinen van Ier
land.
Vrijdag 28 februari
Jaarvergadering met aansluitend lezing door de heer Jan Hermans over
de biodiversiteit van de Meinweg naar aanleiding van het verschenen
boek.
Vrijdag 28 maart
Lezing door de heer Jan Joost Bakhuizen over de bosvogels in Limburg.
Zondag 27 april
Ochtendexcursie naar het Bunderbos te Elsloo met speciale aandacht
voor de voorjaarsflora.
Zondag 25 mei
Middagexcursie naar het gebied Koningssteen bij Thorn.
Zondag 29 juni
Excursie door de Linnerweerd. Alleen voor leden.
Zondag 31 augustus
Lange dagexcursie naar de Maasduinen; een afwisselend gebied met een
specifieke flora en fauna.
Zondag 28 september
Excursie naar het Haeselaarsbroek bij Koningsbosch; een interessant na
tuurontwikkelingsgebied.
Zondag 26 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg; omgeving Vlodrop-Station en de Dal
heimer Mühle.
Vrijdag 28 november
Lezing door de heer Bair Jeuken over solitaire bijen.
Vrijdag 12 december
Lezing door de heer Jan Hermans over de Pantanal en het zuidelijke
Amazone-gebied.
Vrijdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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Bruine winterjuffer - Sympecma fusca (foto: Marianne Vos)

Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Zij vreest de winter niet;
hij is haar bondgenoot
die ijskristallen zal weven
rond haar slanke lichaam.
Geborgen als in een cocon,
afwachtend,
het verwarmende voorjaar.
Marianne Vos
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