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40 jaar Landschapsvereniging De Kringloop
40 jaar verbondenheid met de Linnerweerd

door Jan Hermans
Voorzitter Landschapsvereniging
De Kringloop
Landschapsvereniging De Kring
loop bestaat dit jaar 40 jaar: een ge
legenheid om even nader bij stil te
staan.
Onze vereniging dankt haar oprich
ting aan het bij Linne gelegen uiter
waardengebied van de Linner
weerd. Tijdens het begin van de
jaren zeventig van de vorige eeuw
moesten er steeds weer nieuwe ge

bieden langs de Maas worden aan
gewezen om aan de vraag naar
grind te voldoen. In die periode
waren al diverse uiterwaarden in
Midden-Limburg ten offer gevallen
aan de ontgrinding. Ook in de Lin
nerweerd waren al gronden door
ontgrindingsmaatschappijen opge
kocht. Om aandacht te vragen voor
het fraaie landschap van de Linner
weerd organiseerde de schrijver van
deze bijdrage, op persoonlijke titel,
een aantal excursies onder zijn lei
ding in dit gebied. Door gebruik te

maken van de lokale kranten en ge
meenschapsbladen bleek de belang
stelling onverwacht groot. Tijdens
de laatste excursie werd door een
aantal deelnemers voorgesteld de
strijd voor het behoud van de Lin
nerweerd voort te zetten in vereni
gingsverband. Aldus geschiedde…
Op 17 mei 1974 werd Landschaps
vereniging De Kringloop opgericht;
tijdens de start telden we 25 leden,
waarvan 3 bestuursleden.
In 1975 passeerden de statuten de
notaris en in datzelfde jaar werden
De Linnerweerd, nu en zoals het was...

Fotos: Joost Geraets,
Marianne Vos, J.M. Verwijlen
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we Koninklijk erkend.
Sinds de oprichting was ons hoofd
doel in de eerste verenigingsjaren
vooral gericht op onderzoek en be
houd van de Linnerweerd. Daarin
ontvingen we als vereniging veel
ondersteuning van de toenmalige
gemeenteraad van Linne, die het
uiterwaardengebied ook wilde be
houden als een soort “groene
long”. Begin jaren tachtig begon de
situatie rondom de ontgrindings
problematiek weer actueel te wor
den. De ontgrinders waren op zoek
naar nieuwe gronden en de Linner
weerd was in Midden-Limburg nog
een van de niet ontgrinde, geschikte
uiterwaardengebieden. Onze vere
niging vatte toen het plan op om
een boek over het gebied te laten
verschijnen waarin alle landschapsen natuurwaarden van de Linner
weerd zouden worden voorgesteld.
Van de gemeente Linne verkregen
we een financiële ondersteuning om
dit boek uit te geven. Op 13 maart
1981 was het zover en werd “De
Linnerweerd, beeld van een Mid
den-Limburgs beekdal” aan de
Commissaris van de Koningin en
de burgemeester van de gemeente
Linne officieel aangeboden. Mede
dankzij deze uitgave werd het uiter
waardengebied bij Linne op de
kaart gezet als een belangrijk land
schap met hoge waarden en werd
het gebied door Provinciale Staten
niet aangewezen als een potentieel
ontgrindingsgebied.

Nu 40 jaar later kunnen we nog
steeds genieten van de Linner
weerd, alhoewel ook deze 40 jaren
niet onopgemerkt aan het gebied
zijn voorbij gegaan. In een aantal
korte bijdragen over de Vlootbeek,
de oude Maas en het Maasbrach
terbroek wordt, verderop in dit
nummer van Observatie, nader in
gegaan op de belangrijkste land
schappelijke veranderingen en hun
invloed op flora en fauna.
Uit de hiervoor summier toegelich
te historie van onze vereniging
blijkt onze nauwe verbondenheid
met de Linnerweerd en het is dan
ook logisch dat wij de afgelopen 40
verenigingsjaren met U willen her
denken en vieren in dit landschap.

Graag dank ik allen die in de afge
lopen 40 jaar hebben bijgedragen
aan onze beschermingsdoelstelling,
maar vooral aan de ondersteuning
en deelname aan de diverse vereni
gingsactiviteiten. Zonder Uw en
thousiasme en inspiratie zou Land
schapsvereniging De Kringloop
niet zijn uitgegroeid tot wat het nu
is: een gezellige vereniging, waarin
iedereen met interesse voor natuur
en landschap welkom is en waarin
we samen met elkaar nog vele jaren
hopen te mogen genieten van al die
wonderlijke verschijnselen die de
natuur steeds weer aan ons open
baart.

Foto's: Joost Geraets, Marianne Vos, J.M. Verwijlen
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Waar lag het broekje ook alweer?
door Leo Koster

Foto: Toos Bakker

Enkele jaren geleden organiseerde
De Kringloop een zeer bijzondere
plantenexcursie in het Heijkers
broek, in de buurt van Ell. Maar
op deze dag is de god van de regen,
Pluvius, heer en meester. Als we
rond 10.00 uur in Ell vlakbij de
driebeukige basiliek Sint Antonius
Abt uit 1912 bij elkaar komen,
worden de portiekjes al opgezocht
en worden de regenschermen uitge
klapt. Een kleine 40 leden hebben
de negatieve weersvoorspellingen
ter zijde geworpen, de vooraankon
diging in Observatie goed gelezen
en willen daarom met dit gebied
wel eens kennis maken. Ondanks
de regen blijft onze voorzitter, de
heer Jan Hermans, een echte opti
mist. Hij deelt ons mede dat het te
bezoeken gebiedje een relatief on
bekend maar een zeer bijzonder na
tuurontwikkelingsgebied is vanwe
ge de uitzonderlijke rijkdom aan
bijzondere planten. Met zo weinig

mogelijk auto’s rijden we naar het
gebied. Jan weet als geen ander dat
voorwandelen een pre is voor het
goed laten verlopen van een excur
sie en je weet dan bovendien heel
goed waar het betreffende gebied
ligt. Het voorwandelen ligt al een
paar weken terug, maar waar lag
het Heijkersbroek ook al weer? Bij
de kerk die, zoals vaak het geval is,
ook in Ell de kern van het dorp
vormt, komen diverse wegen
samen. Moeten we hier nu links,
rechts of rechtdoor? Zonder een
spier te vertrekken gaat Jan voorop
en rijdt richting Kelpen. Hij laat
ons in ieder geval nog even genieten
van de omgeving, onder andere van
het uit 1926 daterende kanaal Wes
sem-Nederweert. Na deze extra
toegift krijgt Jan hulp van boven of
van de navigatie; we keren en rijden
dan rechtstreeks naar de parkeer
plaats bij het Heijkersbroek. Ge
lukkig, het broekje is gevonden, de
excursie kan beginnen!

Geiten- of duivenmelker
door Leo Koster

Nachtzwaluw uit Morris's
British Birds 1891
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In 1996 kreeg ik voor het eerst het
cursusboek ‘Minicursus vogels her
kennen’ onder ogen. De auteur van
dit boekwerk was Tjeu Vossen, een
van de eerste kartrekkers van deze
zeer succesvolle cursus. Op de kaft
staat een drijvende Fuut afgebeeld
en daaronder een vliegende Cana
dese gans. Na de informatieavond
en de daarop volgende vier vroege
ochtendexcursies werd besloten om
ter afsluiting ’s avonds de Meinweg
te bezoeken om op zoek te gaan
naar de Nachtzwaluw, waarbij
John Hannen onze gids was. Langs
de Lange Luier ontdekte John op
een eikentakje een cocon in de
vorm van een kokertje, vervaardigd
uit grassprietjes en kleine takjes.

Het is het onderkomen van een
zakdrager, een microvlinder. Een
mevrouw uit de groep bekeek dit
kunstwerkje eens goed en zag daar
in een minisjans, een takkenbos.
We zagen uiteraard veel vogels
maar ook Wilde zwijnen; twee bag
gen met hun frislingen. Ook zagen
we een Ree. Doch waar we voor ge
komen waren, de Nachtzwaluw,
hebben we die avond niet gezien.
De vogel wordt ook wel Geitenmel
ker genoemd, een naam die dateert
uit de tijd dat men dacht dat de
vogel ’s nachts melk drinkt bij gei
ten en schapen. Tijdens de wande
ling wilde een mevrouw wel wat
meer weten over die duivenmelker.
Ze bedoelde natuurlijk de Geiten
melker.

Haspengouw en hang- en sluitwerk

Slanke sleutelbloem
(foto: Marianne Vos)

door Leo Koster
Ondergetekende, twee mensen uit
Roermond en een uit Merum, gin
gen enkele jaren geleden een dagje
naar de Haspengouw. Van het
echtpaar uit Roermond bekleedt de
vrouw bij de Kringloop een be
stuursfunctie, haar man is zowel
een gezellige Kring- als meeloper en
de man uit Merum maakt eveneens

deel uit van het bestuur van de
Kringloop. Ik word tegen negen
uur opgehaald en we rijden naar
hun riante nieuwe onderkomen in
Roermond, waar ze sinds kort hun
intrek hebben genomen. De vrouw
des huizes verschijnt lachend in de
deuropening, waarna haar man me
de vertrekken laat zien en waarbij
hij vooral wijst op het degelijke
hang- en sluitwerk. ‘Als alles goed
op slot zit kunnen we gaan’ aldus
het echtpaar. De afstandsbediening
voor de garagepoort hebben ze in
België toch niet nodig, dus die leg
gen ze maar ergens in huis neer.
Een laatste controle volgt. De bo
venramen zijn gesloten, de achter
deur eveneens. We kunnen vertrek
ken. De huiseigenaar trekt de voor
deur dicht en beseft gelijktijdig dat
hij die niet meer open krijgt omdat
aan de binnenkant een sleutel
steekt. Hetzelfde geldt voor de ach
terdeur. Via de garagepoort kun je

het huis ook niet in omdat de af
standsbediening binnen ligt. De in
eerste instantie zo vrolijke gezich
ten betrekken. ‘Sorry, de wandeling
gaat voorlopig niet door, eerst wil
ik dit akkefietje opgelost hebben’,
aldus een gedecideerde huisbaas.
Allerlei scenario’s passeren de
revue; een raam inslaan, de brand
weer bellen, je als Zwarte Piet door
de schoorsteen laten glijden, enzo
voort. Uiteindelijk wordt een sleu
telbedrijf gebeld en na 45 minuten
verschijnt de redder in nood. Hij
besluit het slot van de voordeur uit
te boren, waarvoor de benodigde
elektriciteit van de buren komt,
plaatst een nieuw slot en iedereen is
weer gelukkig. Na deze ongewilde
demonstratie van de deugdelijkheid
van het hang- en sluitwerk, vertrek
ken we met uren vertraging alsnog
naar de Haspengouw, waar we een
mooie, ongecompliceerde wande
ling maken.

in de vroege uurtjes ook iets te nut
tigen valt. Een hard, droog worstje
wordt van zijn velletje ontdaan, in
smalle plakjes gesneden, die op het
brood gerangschikt en toegedekt
met een plakje roggebrood; heer
lijk. De hartige boterham heb ik
verpakt in een plastic zakje en op
geborgen in de koelkast. De andere

morgen het pakje in mijn schouder
tas gestopt en ga ik op weg naar het
startpunt bij ’t Reutje. Als mijn
maag tijdens de excursie begint te
knorren, pak ik uit mijn schouder
tas het pakje hartige boterham. Het
blijkt een pakje roggebrood te zijn.
Hilariteit alom! Ik ken mensen die
daar nu nog hartelijk om lachen.

Een hartige boterham
door Leo Koster
In het kader van de minicursus ‘
Vogels herkennen’ bezochten we
het Munnichsbos. Om vogels te
kunnen horen en zien moet je vroeg
uit de veren, want dat doen onze
gevederde vriendjes ook. De avond
van te voren heb ik gezorgd dat er

Een vogeltje met een staartje
door Marcel Verwijlen
De vogelcursus bestond nog niet zo
lang en om te oefenen ging ik naar
het Rozendaal. Ik meende Staart
meesjes te horen en richtte mijn
verrekijker. Het waren Staartmees
jes, maar ik zag nog iets; hoog in
een boom hing een handtas. Met

enkele knuppels gooide ik de tas uit
de boom. Er bleek een beurs met
wat kleingeld, enkele bankpasjes en
een Duits identiteitsbewijs in te zit
ten. Ik besloot met de gevonden
spullen naar het politiebureau in
Pey te gaan. De spullen bleken van
een autokraak, de vorige zomer in
Echt gepleegd, afkomstig te zijn.

De agent meende dat er misschien
wel een beloning voor mij inzat en
belde de eigenaresse, een verpleeg
ster uit Heinsberg. Gespannen
wachtte ik af. “Der Herr hat ihre
Sachen gefunden beim Vogeln”
hoorde ik hem zeggen en ik wist di
rect dat ik naar mijn beloning kon
fluiten.

7

De Vlootbeek in de Linnerweerd...
door Jan Hermans
De Vlootbeek, lokaal vaak ook wel
in het Limburgs “het Vloat” ge
noemd, ontspringt bij Posterholt
net over de grens op Duits grond
gebied. Via het Munnichsbosch en
het Reigersbroek stroomt de beek
in de richting van de Maas. Het
grootste deel van de Vlootbeek is
rechtgetrokken en gekanaliseerd,
maar wanneer de beek de Linner
weerd binnenstroomt via het bos
van de Villa, verandert haar aan
zien in dat van een natuurlijke, me
anderende beek.
Bijzonder schilderachtig en verras
send zijn de scherpe bochten die de
beek maakt in het voormalige, ver
wilderde parkbos dat vroeger deel
uitmaakte van Villa Betula (bij de
lokale bevolking aangeduid als “de
Villa”). Tijdens de Tweede Wereld
oorlog werd het woonhuis door
oorlogsgeweld zwaar beschadigd en
na de oorlog niet meer herbouwd.
Het gebied verviel terug aan de na
tuur en heeft zich tot een meer na
tuurlijk bos ontwikkeld, waar om
gevallen bomen, dood hout en de
wisselende loop van de beek een be
langrijke rol spelen. Het parkidee
langs de beek is soms nog herken
baar aan de in een laan aangeplan
te Beuken, maar ook door de aan
wezigheid van exoten als Pracht
framboos, Sneeuwbes, Moerasci
pres en Vederesdoorn.

Foto's: Joost Geraets,
Marianne Vos, J.M. Verwijlen
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Het karakter van de beek in het bos
van de Villa is weinig veranderd.
Wanneer de Vlootbeek het bos ver
laat, krijgt ze echter ineens een ge
deeltelijk verbreed aanzien. Begin
jaren negentig heeft het Water
schap Roer en Overmaas besloten
om op deze plek een zandvang aan
te leggen. Jaarlijks wordt hier een
maal per jaar het zand uitgebag
gerd om op lelijke grote hopen
langs de beek te worden gedepo
neerd. Het is een storing die eigen
lijk onwenselijk is en niet meer
hoort bij deze tijd, waarin er naar
wordt gestreefd om beken weer na
tuurlijk te laten meanderen, waar
bij het voortdurend aangevoerde

zand nieuwe structuur in de bed
ding zou moeten kunnen opbou
wen: zandplaten met ondiepe plek
ken, verlandende binnenbochten
enzovoort.
Vervolgens buigt de Vlootbeek
scherp af en stroomt dan via wei
landen, langs de oude Maas in de
richting van de Maas. In het verle
den waren deze aanvankelijk vrij
schaars bemeste weilanden in mei
getooid met duizenden Pinkster
bloemen. Dat beeld is inmiddels
ook verdwenen, want de verschil
lende eigenaren hebben de weilan
den sterk bemest, waarbij een in
tensiever gebruik de Pinksterbloe
men uiteindelijk deed verdwijnen.

De Linnerweerd, nu en zoals het was...

Het laatste deel van de Vlootbeek
was ten tijde van het verschijnen
van het boek over de Linnerweerd
eveneens een min of meer recht ge
trokken bedding, die uitmondde in
de Maas bij de scheepswerf.
Sinds 2008 is de beekbedding ver
legd in haar oorspronkelijke bed
ding richting Maas en is er tevens
voor gezorgd dat de beek optrek
baar werd gemaakt voor vissen uit
de Maas. Het benedenstroomse
deel van de Vlootbeek, ongeveer
tot aan de Weerderhof, is thans in
eigendom van de Stichting het Lim
burgs Landschap.
Het traject van de Vlootbeek in de
Linnerweerd blijkt voor veel vis
soorten aantrekkelijk, zeker nu ze
vanuit de Maas de beek kunnen be
reiken. Verder is door nader onder
zoek ook bekend geworden dat de
beek in het bosgebied van de Villa
een geschikte bodem en stroom
snelheid bezit voor de ontwikkeling
van larven van de Beekrombout.
De Beekrombout is een geel-zwart
getekende libel, die in Nederland
vrij zeldzaam is en behalve in de
Roer slechts in weinig Midden-
Limburgse beken voorkomt.
Resumerend zijn de ontwikkelingen
van de Vlootbeek in de Linner
weerd in de laatste 40 jaren met be
trekking tot landschap en flora en
fauna te karakteriseren als redelijk
evenwichtig:
50% positief, 50% negatief. De wa
terkwaliteit is over het algemeen
acceptabel, maar de fosfaatgehal
ten zijn nog steeds te hoog vanwege
de vele landbouwgronden, die bo
venstrooms aan de beek grenzen.

De oude Maas...
door Jan Hermans
Het landschap langs de Maas tus
sen Linne en Maasbracht was in
het verleden een bonte lappendeken
van diverse oude rivierbeddingen
gelegen tussen lage binnendijkjes,
hooilanden en akkertjes. Veel van
deze oude meanders waren vroeger
herkenbaar aan de permanente
aanwezigheid van water, dat vooral
in de winter aangevuld werd, wan
neer de Maas soms grote delen van
de uiterwaarden overstroomde. De
fraaiste en grootste uiterwaarden
zijn tussen 1970 en 1980 verdwenen
door de aanleg van de elektriciteits

centrale of dichtgegooid met puin.
In de Linnerweerd liggen nog enke
le goed herkenbare meanders,
waarvan de oude Maas en het
Maasbrachterbroek nog overgeble
ven zijn.
Toen de oude Maas nog behoorde
tot de bezittingen van de familie
Janssens werd het grootste deel van
het water aan het zicht onttrokken
door een dicht struweel van wilgen
en rietruigte. Grote delen van de
plas waren sterk beschaduwd, mede
ook door de aangeplante Cana
dapopulieren. In de zomer bedekte

De Linnerweerd, nu en zoals het was...

Foto's: Joost Geraets,
J.M. Verwijlen
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een dichte laag eendenkroos grote
delen van het water. Het gebied
was echter door zijn beslotenheid
zeer aantrekkelijk voor watervo
gels, waar ook de talrijk aanwezige
Groene kikkers in de voorzomer
zorgden voor geweldige kwaakcon
certen. Dit kenmerkende deelge
bied van de Linnerweerd was vele
jaren een oase van rust, waarin
nauwelijks storing optrad.
Inmiddels is de oude Maas in ander
eigendom overgegaan en heeft de
huidige eigenaar enige jaren gele
den de hele begroeiing volledig ver
wijderd. Door de volledige kaalslag
kwam de plas in het volle licht te
liggen. De wilgenstobben zijn in
middels weer uitgelopen en in de
oevervegetatie lijkt enig herstel te
zijn opgetreden, maar voor de vo
gels en kleine zoogdieren ontbreekt
toch nog grotendeels het vertrouw
de struweel.
De kikkerconcerten van het verle
den zijn verstomd en de spectacu

laire paddentrek die hier jaarlijks
plaatsvond is minstens met 80%
verminderd. Door het rigoureus
opruimen van de wilgenstruwelen,
de heggen en houtwallen is het zo
mer- en overwinteringsbiotoop van
de Gewone pad vernietigd of ern
stig onder druk te komen staan.
De huidige eigenaar heeft niets met
de natuur, waarbij ook natuurlief
hebbers met argwaan en achter
docht worden benaderd en met een
agressieve houding worden gesom
meerd te vertrekken.
De oude Maas is door het huidig
gebruik gedegenereerd, waarbij de
toekomst voor flora en fauna onge
wis is. Positief zijn enkele interes
sante vondsten van paddenstoelen
in het wilgenstruweel.

De Linnerweerd, nu en zoals het was...

Foto's: Rob Bömer, Marianne Vos. (Foto rechtsbeneden: onbekende fotograaf)

10

Herinneringen
door Tom Storcken
Zo’n 19 jaar geleden wilde ik wel
eens ‘iets’ doen met vogels. Bij ons
in de omgeving, Nieuwstadt, was
geen vereniging te vinden die een
vogelcursus gaf, maar in een van de
weekkrantjes las ik een bericht over
De Kringloop uit Linne die dit wel
organiseerde. Vandaar mijn inte
resse voor De Kringloop Linne,
toch wel een eindje uit de buurt.
Het hoeft geen betoog dat dit goed
is bevallen; alleen het vroege op
staan als het nog donker en vaak
koud is, kost moeite. Ik kan me
herinneren dat er ochtenden waren
dat we, bij terugkomst bij de auto,
de schoenveters niet loskregen door
de koude en stijve handen. Maar na
zoveel jaren vogelcursus met zoveel
mooie vogels en zang waar we op
getrakteerd werden, vergeten we
die kou maar gauw.
Mijn eerste bijdrage aan Observatie
dateert van 1998 en betreft een ver
slag over de minicursus ‘Vogels
herkennen’. Op 3 mei van dat jaar
was Leo Koster de gids en hij heeft
zich alle moeite getroost om mij het
verschil in zang van Tjiftjaf en
Koolmees te leren. Andere cursus
sen waaraan ik in de loop van de
tijd heb deelgenomen zijn; de plan
tencursus, bomencursus en insec
tencursus. Die laatste bleek voor
mij minder geschikt te zijn. Het ge
priegel met de kleine lichaamsdelen
van insecten, die je turend door een
binoculair uiteen moest zien te hou
den, bezorgde me al na een half uur
hoofdpijn. Een voorval, vooraf
gaand aan een van de cursusavon
den over insecten, wil ik jullie niet
onthouden. Op 3 november 1999
zijn Theo van Dijk, mijn broer
Math en ik gezamenlijk met de
auto onderweg naar Linne. Tijdens
een verhitte discussie over een van
de te behandelen insecten waren we
zo afgeleid, dat we het rode stop
licht zomaar over het hoofd zagen.
Gelukkig was het niet druk op de
weg. De laatste tijd hebben we het

Patrijs (foto: Nicky Hulsbosch)

vaak over de achteruitgang van Pa
trijzen. In een artikel voor Obser
vatie in 1999, schrijf ik dat tijdens
een wandeling in het IJzerenbos zo
maar zes Patrijzen opvliegen uit het
struikgewas. Ook jaren later, in
2010, vermeld ik nog dat een stel
Patrijzen vlug wegduikt als ze ons
opmerken. Tijdens de inventarisatie
in de Linnerweerd hebben we geen
enkele Patrijs gezien. In mijn eigen
woonomgeving heb ik vorig jaar
slechts twee Patrijzen waargeno
men. Je hoort het overal; de terug
gang van deze akkervogel is helaas
algemeen.
Tot de hoogtepunten van De
Kringloop behoren de busexcur
sies. Een aantal daarvan heb ik
meegemaakt, onder andere naar
het Lampertsbachtal in de Eifel. In
de namiddag was John de gids van
onze groep en iedereen vroeg zich
af waartoe het stokje diende dat uit
zijn schoudertas stak. Het bleek een
geïmproviseerd insectenvangnet,
bestaande uit een trommelstok met
daaraan een vlindernetje; een idee
van zijn zoon. Uiteraard volgden
die middag meerdere demonstraties
van de werkzaamheid.
Een schot in de roos zijn natuurlijk
de Varia-avonden, van, door en
voor de leden van onze vereniging.
Echt avonden om van te genieten
die, geheel in tegenstelling tot alle

andere activiteiten, altijd later ein
digen dan aangegeven. Wie had ge
dacht dat veel leden zo goed kun
nen fotograferen? Het zal te dan
ken zijn aan de fotocursus die enke
le jaren werd gegeven en waarvan
menigeen blijkbaar veel opgestoken
heeft. De variatie op die avonden is
groot, want iedere deelnemer kiest
het onderwerp van zijn of haar in
teresse. Wat voor mij ook heel be
langrijk is in onze vereniging, is de
gedrevenheid en het plezier van de
cursusleiders die ik tot nu toe heb
gehad. Mede hierdoor ben ik steeds
meer gaan letten op de omgeving
en alles wat er zich beweegt en laat
horen. Dat betekent ook, dat als
Thea en ik op vakantie zijn, we niet
zomaar overal aan voorbij lopen.
Zien we ergens iets bewegen? Nou,
dan maar eens rustig gaan zitten of
liggen en maar afwachten wat er
gaat gebeuren. Het zorgde al voor
menige leuke verrassing. Tot de vo
gels die in de loop van de jaren
hoog op mijn favorietenlijstje zijn
komen te staan, en waarvan het
merendeel helaas op de Rode Lijst
voorkomt, behoort onder meer de
Veldleeuwerik. Hij kan zo uitbun
dig en langdurig zingen en dat soms
op zo’n grote hoogte dat je hem
bijna niet meer ziet. Dan de Nach
tegaal; als hij zijn zang laat horen is
de lente aangebroken. De Zanglijs
ter is een vogel die op warme zo
meravonden zo heerlijk lang door
gaat met zijn zang, dat hij van een
avondje buiten zitten een waar
genot maakt. De Huismus, een
echte gezelschapsvogel, mag in het
rijtje favorieten niet ontbreken. We
genieten telkens weer als een groep
kwetterende huismussen onze tuin
bezoekt. Zo zou ik nog wel even
door kunnen gaan, want iedere
vogel, ieder ander dier, ieder insect
en elke plant heeft zijn eigen char
mes, maar je moet het wel willen
zien. Het is de kracht van De
Kringloop dat ze ons de gelegen
heid biedt om met die enorme geva
rieerdheid kennis te maken.
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De kennismaking
door Marianne Vos
Fotograferen was altijd al mijn
grote hobby, die zich door een
chronisch gebrek aan vrije tijd
hoofdzakelijk beperkte tot de va
kanties. De onderwerpen waren al
tijd vrijwel dezelfde: landschappen,
planten en de grotere formaten
vlinders en libellen. Hoewel geïnte
resseerd in alles wat er zoal groeit,
kruipt en vliegt, ontbrak de tijd en
de gelegenheid om me daarin te
verdiepen.
De combinatie vutter, dus de onge
kende luxe van veel vrije tijd, en het
tot gemeengoed worden van digita
le fotografie, opende perspectieven.
Voortaan was het mogelijk om
flora en fauna tot in het kleinste de
tail te fotograferen; een stuifmeel
polletje op een bijenpoot, klier
haartjes op een plantenstengel, de
streeppatronen van zweefvliegen en
wespen.
De poort naar een tot dan toe on
bekende wereld stond uitnodigend
open. Ik hoefde alleen maar over
de drempel te stappen. Met de ver
anderde manier van kijken kwamen
de vragen. Welke plant is dat?
Welk insect? Zijn er verbanden tus
sen grondsoorten en de daarop
voorkomende planten en insecten?
Welke overlevings- en voortplan
tingsstrategieën hebben ze? Er
waren meer vragen dan er antwoor
den mogelijk zijn, zo leek het. De
natuurboeken die ik had bleken
niet meer dan plaatjesboeken te zijn
en bevatten slechts summiere infor
matie. De dorst naar weten en be
grijpen werd steeds groter. Waar,
oh waar, was de bron? Het niet-be
staande toeval hielp een handje om
die te vinden. Tijdens een informa
tiedag over de vispassage aan de
Roermonding kreeg ik van enkele
andere aanwezigen het advies om
eens contact op te nemen met
Landschapsvereniging De Kring
loop. Volgens hen zou ik me daar
goed bij thuis voelen. Achteraf ble
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ken die adviseurs Francien Obers
en Leo Koster te zijn. De aanmel
ding was snel geregeld en volgens
het programma-overzicht vond de
eerstvolgende excursie plaats in het
Gerendal.
De dag was een aaneenschakeling
van gedetailleerde informatie. Be
halve orchideeën, waar het Geren
dal zijn bekendheid aan te danken
heeft, kwamen grassen aan bod,
hetgeen me zeer verbaasde. Gras
was gras, het groeit overal daar
waar je het niet wil hebben. Wat
viel daar veel over te vertellen?
Veel, heel veel, zo bleek. Vele
namen volgden, veel uitleg ook, die
voor mij als nieuwkomer moeilijk
te volgen was. Pas bij Bevertjes,
ook wel Trilgras genoemd, borrelde
het prille begin van besef op; als dit
sierlijke gewas tot de grassen be
hoorde, hoe mooi en gevarieerd
zouden die andere soorten dan wel
zijn? Zelfs nu nog, na al de jaren,
kan ik me de exacte standplaats
van Bevertjes nog herinneren. Des
tijds nog niet beseffend dat de na
tuur in ál haar facetten fascinerend
is, gruwde ik bij de vondst van een
pad waarin een Groene padden
vlieg haar eitjes had afgezet. De
maden krioelden over het achterlijf
van de pad. Toch was ook deze er
varing er een die weer een deurtje

opende; die naar het leven op de
vierkante decimeter, het universum
waar rupsen- en spinnendoders,
schimmels en parasieten zich thuis
voelen. Die dag in het Gerendal
vormde de start van een ontwikke
ling, te beginnen met een verander
de instelling en houding. Om te be
grijpen dat alles een samenhang
heeft, waarin zelfs de kleinste in
greep een kettingreactie teweeg
brengt, had ik jaren nodig, waar
aan Jan en John alles hebben bijge
dragen en nog steeds doen. Het is
een leerproces zonder einde.
Wat begon als hobby, de fotogra
fie, is uitgegroeid tot een onder
steunende, registrerende factor.
Steeds beter leer ik de onderwerpen
herkennen en benoemen, of ten
minste in te delen in een klasse.
Daardoor groeit het besef dat het
geen je waarneemt, zijn eigen speci
fieke functie vervult in het geheel,
in de habitat, waardoor de verwon
dering alleen maar is toegenomen,
evenals de nieuwsgierigheid.
Landschapsvereniging De Kring
loop draagt haar kennis met veel
geduld, toewijding en enthousiasme
aan ons over. Ze geeft een kost
baarheid door die ooit zo vanzelf
sprekend was; weten voedt het in
zicht. En inzicht verrijkt het leven.

Foto: Toos Bakker

Het verhaal van de wandelende takken

Foto: Ans Homburg

door: Cees, Har, Herman, Jo,
Math, Sjaak en Ted
U hebt het inmiddels al kunnen
lezen. Onze Landschapsvereniging
De Kringloop bestaat 40 jaar. Een
mooie prestatie van een bijzondere
groep mensen. Ook wij feliciteren
De Kringloop met dit jubileum.
Je stopt met werken en dan mag je,
zoals dat in de volksmond heet,
gaan genieten van een welverdiend
pensioen. Met gemengde gevoelens
heb je afscheid genomen van je col
lega’s. En dan? Goed, je hebt de
cursus ‘omgaan met je pensioen’
gevolgd, maar toch. Wat doe je als
natuurliefhebber als je plotsklaps
een zee van vrije tijd krijgt? Als lid
van De Kringloop zoek je dan bin
nen de vereniging naar een aantal
geïnteresseerden die minimaal een
keer per week een natuurgebied
willen bezoeken. Het resultaat is
dat wij nu al ruim zeven jaar iedere
dinsdagmorgen Midden-Limburg
en verre omgeving onveilig maken.
Ieder geniet – op zijn manier – van
de natuur. Of de natuur dat ook op
prijs stelt is nog maar de vraag,
want luidkeels discussiërend wor
den de belangrijkste wereldproble
men doorgenomen én opgelost. Bij
het wandelen neemt Jo vaak het
voortouw. Hij kent heel veel mooie
plekken. Zo hebben wij verschillen
de keren de Groote Peel bezocht
om vooral de Blauwborst te be
wonderen. Midden tussen de strui

ken zat eens een vogelaar met ver
rekijker, statief en fototoestel. Hij
zat daar inmiddels vanaf ’s mor
gens zes uur de Blauwborst te spot
ten. Ook wij hebben genoten van
deze prachtige vogel, die af en toe
ook te bewonderen is in het Reij
gersbroek in Montfort.
Een andere bijzondere waarneming
is het burlen van de Edelherten in
de Weerterbossen. Wij spotten deze
herten vanuit de uitkijktoren en
zien dat twee mannetjes het gevecht
aangaan om de groep van circa 20
hindes voor zich te winnen. Geen
slecht idee, toch….
Een prachtig gebied wat ook ieder
jaar meerdere malen bezocht wordt
is De Doort met in het voorjaar een
schitterende flora met onder andere
Slanke sleutelbloem, Daslook, Een
bes en natuurlijk de overdadige
bloei van Bosanemonen. Spannend
is ook altijd de vraag of we de Wie
lewaal of Nachtegaal nog eens kun
nen waarnemen. We hebben beide
meer gehoord dan gezien. Waar we
ons natuurlijk ook altijd op verheu
gen is de paddenstoelentijd in het
najaar. Gewapend met vergroot
glas, damesspiegeltje, fototoestel en
paddenstoelengids struinen wij heel
wat gebieden af.
Cultuur krijgt ook de nodige aan
dacht. We hebben onder andere het
Natuurhistorisch Museum in
Maastricht en het Industrion in
Kerkrade bezocht. Bij een bezoek
aan het Oorlogsmuseum in Over

loon besef je dat je niet op een nieu
we confrontatie zit te wachten. Een
van de hoogtepunten is ongetwij
feld ons bezoek aan het Museum
van de Vrouw in Echt. Volgens in
gewijden zijn wij de enige mannen
groep die dit museum bezocht
heeft. Zelfs de lokale televisiezen
der heeft hier aandacht aan be
steed. Enkele wederwaardigheden
van de Wandelende Takken:
Ted presteerde het om de groep
dwars door het Aerwinkelbos te
laten lopen; gemor alom en de vol
gende dinsdag klachten over teken.
Dat eens maar nooit weer. Loopt er
een knappe jongedame door het
bos, dan dwaalt Herman af en be
gint een boeiend gesprek met haar
hond. Sjaak was zeer geroerd door
de bos Boerenwormkruid die de
groep hem cadeau deed. Math belt
midden in de nacht de hele groep af
om mee te delen dat hij een Nachte
gaal gehoord heeft.
Na de wandeling wordt, onder
genot van een kop koffie met vlaai,
alles wat we gezien en gehoord heb
ben, doorgenomen. Al met al genie
ten wij op onze wekelijkse wande
lingen van de natuur en vooral van
onszelf. De groep wil zo lang moge
lijk blijven wandelen, desnoods met
rollator. Behalve bij de wekelijkse
wandelingen zien we elkaar in ieder
geval weer bij het 40-jarig jubileum
van ‘De Kringloop’.
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De Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys
Nummer twee op de lijst van favoriete blauwe bloemen
door Jan Hermans
Het geslacht Ereprijs (Veronica)
behoort in Nederland met 22 soor
ten tot het geslacht met de meeste
vertegenwoordigers. Een ereprijs
bloem is onmiddellijk te herkennen
aan zijn bloemopbouw. De bloem
kroon heeft een korte buis en een
vrij vlakke bloemkroon. De twee
zijdelingse kroonbladen komen in
vorm en grootte overeen met de bo
venste; de onderste is meestal smal
ler. Meestal zijn ereprijsbloemen
blauw van kleur en fungeren de
donkere lijntjes als honingmerk.
Elke bloem telt slechts twee meel
draden, die op de kroonbuis staan
en min of meer uitwijkend naar
voren staan. Opvallend is dat de

kroon met de meeldraden snel en
gemakkelijk afvalt. Ereprijssoorten
met opvallende grote bloemen wor
den bestoven door bijen en vliegen.
De Gewone ereprijs behoort tot de
groep van de overblijvende soorten
met een verspreide tot sterke beha
ring. Het zijn meestal soorten van
graslanden en/of bossen. De sten
gelbasis kruipt en is soms iets hou
tig, terwijl de bloemtrossen ont
springen in de oksels van de sten
gelbladen. Het geslacht ereprijs be
hoort tot de Helmkruidfamilie.
Uiterlijk van de Gewone ereprijs
Deze lage, overblijvende soort
bloeit in de tweede helft van de
lente. De basis van de stengel wor
telt en kruipt, waarna de stengel

opstijgt. De stengelbeharing is in
twee rijen geconcentreerd. De bla
deren zijn eirond, aan de voet afge
rond en met een gekartelde rand.
De bloemen staan in vrij dichte en
rijk bloeiende trossen in de bladok
sels. De schitterend donker, he
melsblauwe bloemen hebben van
buiten een lichtere kroon met een
witte keel met donkere lijntjes. Na
bevruchting groeit er een hartvor
mige doosvrucht, die korter blijft
dan de kelkslippen.
Voor Jac. P. Thijsse behoorde de
Gewone ereprijs tot een van de
mooiste bloemen. Daarover schreef
hij in zijn boek “Omgang met plan
ten”: …Er is geen enkele bloem,
waarvan ’t aanschouwen een zoo
direct physiek genoegen verschaft,
Foto: Marianne Vos
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als deze eereprijs. Die blauwe kleur
is werkelijk een streeling voor ’t
oog, een rust voor de zenuwen. ’t Is
wel het echte hemelblauw, de kleur
van de zuivere, stofvrije atmosfeer,
zooals men die ziet in volle zee of
op de hooge Alpen, niet ’t ziekelijk
grondverfkleurtje van de vergeet
mijniet, maar een eerlijk, sterk
blauw, heelemaal aan ’t boveneind
van ’t spectrum…..
Ecologie
Gewone ereprijs is niet zeldzaam in
Nederland. De soort wordt als vrij
algemeen beschouwd, maar op mi
croschaal zien we toch een aanmer
kelijke achteruitgang. Uit veel ber
men is Gewone ereprijs verdwenen
vanwege het desastreuze bermbe
heer of door de hoge bemestings
graad. Grote kansen op een ont
moeting met deze schoonheid heeft
men in lichte loofbossen, in de
overgangszones tussen bos en gras
land, maar ook soms in schrale
graslanden.
Gewone ereprijs is echter vooral
een zoomplant, die groeit op vrij
droge tot vrij vochtige, matig voed
selrijke, humeuze, minerale grond.
Op zandgrond moet er een bepaald
gehalte aan kalk of leem aanwezig
zijn. Als bosplant vinden we deze

soort op de oeverwallen langs rivie
ren en beken, op zandig steile ta
luds van bosbeken, maar ook op
open plekken langs paden en bos
randen. In grasland geeft Gewone
ereprijs de voorkeur aan dijkhellin
gen en de bovenkant van sloot- of
greppelkanten. In de vroege voor
zomer kan Gewone ereprijs daar
hele plekken blauw kleuren. In
zwaar bemest cultuurland of gras
land weet Gewone ereprijs zich
slechts onder prikkeldraad te hand
haven; tussen hoog gras of in niet
meer gemaaid gras weet hij zich
niet of nauwelijks te handhaven.
Aan bosranden groeit gewone ere
prijs vaak in gezelschap van
Hondsdraf of Dagkoekoeksbloem;
in grasland vindt hij in Veldzuring,
Gewoon reukgras of Kruipende
boterbloem aangename begeleiders
en op droog rivierzand of in de dui
nen treden Akkerhoornbloem,
Smalle wikke of Ruig viooltje als
kompanen op.
Insectenbezoek
Gewone ereprijs is in trek bij diver
se bijen en vliegen. Onder de bijen
zijn het vooral zand- en groefbijen
met name de zandbij Andrena cin
gulata en haar wespbij Nomada
guttulata.

Een excursie valt nooit in het water...

Zeer algemeen op Gewone ereprijs
zijn de gallen van de galmug
Jaapiella veronicae. In de regel zijn
deze gallen te vinden op een blad
paar aan de top van een stengel. De
beursvormige vervorming valt op
door de sterke, witte beharing.
Naamgeving
De wetenschappelijke naam Vero
nica heeft betrekking op een oude
plantennaam. Er bestaat onduide
lijkheid over de afkomst van deze
naam. Een mening verkondigt dat
vere unica zou zijn afgeleid van
“waarlijk eenige plant”. Mogelijk
zinspeelt deze verklaring op de ge
neeskrachtige eigenschappen van
Veronica officinalis (Mannetjesere
prijs). Een andere mening verkon
digt dat het woord Veronica een
verbastering zou zijn van Betonica
(Betonie).
De soortnaam chamaedrys is
Grieks: chamai betekent “op de
grond, laag” , terwijl drus betrek
king heeft op “eik”. Mogelijk dat
de bladvorm van Gewone ereprijs
in enigerlei opzicht gelijkenis ver
toont met een eikenblad. In ieder
geval wijst de kartelrand in die
richting.

Foto: Marianne Vos
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Veldwespen in Nederland

door Marianne Vos
Het oorspronkelijke leefgebied van
veldwespen in Europa is het Mid
dellands Zeegebied. Tot de laatste
decennia van de vorige eeuw be
hoorde een waarneming van veld
wespen in ons land tot de uitzonde
ringen en betrof het altijd een enkel
individu. Tussen 1980 en 2000 steeg
het aantal waarnemingen voortdu
rend en gezien de opwarming van
het klimaat was het niet ondenk
baar dat de veldwespen zich defini
tief zouden vestigen. In 2003 stond
vast dat twee van de totaal negen
soorten Europese veldwespen zich
inderdaad in Nederland voortplan
ten. Het betreft de Franse veldwesp
(Polistes dominula) en de Bergveld
wesp (Polistes biglumis). De Franse
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veldwesp is tot in de provincie Gro
ningen opgerukt, de Bergveldwesp
heeft zich tot nu toe alleen in onze
provincie gevestigd.
Kenmerken
Veldwespen behoren tot de orde
der Hymenoptera, de vliesvleugeli
gen, en binnen die orde tot de Ves
pidae, de plooivleugelwespen. Die
naam danken ze aan het feit dat ze
in rust de vleugels dubbelvouwen,
waardoor het lijkt alsof deze heel
smal zijn. Veldwespen vormen een
aparte onderfamilie; Polistinae.
Typerende kenmerken van veld
wespen zijn de naar achteren af
hangende poten tijdens de vlucht,
het langgerekte eivormige achterlijf
en het naar achteren toe versmalde
borstdeel. Daardoor ontstaat de in

druk dat de insnoering minder smal
is dan bij andere wespenfamilies,
bij welke het borststuk recht afge
knot is. Het grootste verschil met
andere sociale wespen betreft hun
gedrag; veldwespen zijn totaal niet
geïnteresseerd in zoetigheid zoals li
monade en gebak, ze steken pas als
ze belaagd worden, of als er gevaar
dreigt voor hun larven. Ondergete
kende kwam met de camera ooit
tot op 8 tot 10 centimeter van een
raat met Franse veldwespen; toen
pas klonk een luid waarschuwend
zoemen, dat meteen verstomde bij
het iets meer afstand nemen.
Raatbouw
Veldwespen zijn warmteminnende
insecten die weinig eisen stellen aan
hun leefgebied. Op zonnige, open

terreinen met lage begroeiing en
water, bevestigen ze de raat op on
geveer 30 tot 40 centimeter hoogte
vanaf de grond aan een planten
stengel. In stedelijke gebieden nes
telen ze graag onder dakpannen en
aan zolderramen, of bouwen de
raat tegen een zuidelijke schutting.
Dankzij tuinvijvers hebben ze het
onmisbare water altijd op korte
vliegafstand. Zodra de voorjaars
temperatuur stijgt, ontwaakt het in
het najaar bevruchte vrouwtje uit
haar winterslaap en begint met de
raatbouw. Een enkele keer werken
meerdere bevruchte vrouwtjes
samen, maar dat is van korte duur;
al snel wordt een van hen de domi
nerende koningin en de andere de
graderen tot werksters. Als bouw
materiaal dient hout en plantenres
ten, die fijngekauwd en vermengd
met speeksel tot papierpulp wordt
verwerkt. Als eerste vervaardigen
ze een ‘ophanghaakje’ dat ze op het
substraat bevestigen zodat de raat
vrij komt te hangen, daarna begin
nen ze met het vormen van broed
cellen. De raat, die circa 30 tot 80
cellen groot kan worden, krijgt
geen beschermend omhulsel waar
door wespen en larven gemakkelijk
te observeren zijn. In vergelijking
met andere sociale wespen vormen

veldwespen kleine gemeenschap
pen, hetgeen in de geringe afmeting
van de raat tot uitdrukking komt.
Om die reden is een nest veldwes
pen in een holte onder dakpannen
geen probleem; het kan geen scha
de berokkenen.
Levensloop
De koningin legt in ieder broedcel
een eitje waaruit na enige tijd de
larve tevoorschijn komt. Dan
breekt een drukke tijd aan voor de
werksters. Ze vliegen af en aan om
de larven van voedsel te voorzien,
bestaande uit honingdauw, larven
van kleine insecten zoals wantsen
en snuitkevers en kleine vlinderrup
sen. Volwassen veldwespen hebben
geen voedsel nodig maar wel
brandstof en gaan ’s morgens op
zoek naar nectar en honingdauw.
Ze nemen een druppeltje honing
dauw mee om aan de larven te voe
ren, of op te hangen in een van de
lege cellen, die als voorraadkamer
dienstdoen.
Ze slaan geen dierlijke eiwitten op,
omdat die aan bederf onderhevig
zijn. Doordat de raat geen isoleren
de buitenwand heeft, hebben de
werksters in warme zomers een hele
klus aan het koelen van de raat. Ze
vliegen af en aan naar een water

plas om telkens een druppel water
te halen die ze over de raat sproei
en. Ook koelen ze de raat door met
de vleugels te wapperen, hetgeen de
werksters eveneens veel energie
kost. Als de larve volgroeid is, spint
ze een dekseltje waarmee ze haar
broedcel afsluit en transformeert
tot pop. Zodra dit proces voltooid
is knabbelt de kersverse veldwesp
een opening in het dekseltje en
vliegt uit. Tot begin juli produceert
de koningin alleen bevruchte eitjes
die vrouwtjes worden. Daarna legt
ze ook onbevruchte eitjes die man
netjes voortbrengen. De mannetjes
gaan meteen over tot het markeren
van hun territorium door met de
geurklieren in hun poten geurvlag
gen uit te zetten. De feromonen
houden indringers op afstand,
maar hebben een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op de verse
vrouwtjes. Rond september zijn
alle veldwespen uitgevlogen en zijn
zowel de koningin als de werksters
aan het einde van hun krachten en
sterven. Mannetjes leggen het lood
je zodra ze verse vrouwtjes in
bruidsvlucht bevrucht hebben. De
potentiële koninginnen gaan op een
beschutte plek in winterslaap om
pas weer na de winter tevoorschijn
te komen. Na opname van de
hoognodige brandstof gaan ze met
een op zoek naar een geschikte plek
voor de volgende generatie veld
wespen; het open veld, een zolder
raam of een schutting op het zui
den. Veel hebben ze niet nodig; met
wat hout voor de raatbouw, een
plasje koelwater, insectenlarven en
wat planten met luizen als leveran
ciers van honingdauw zijn ze al te
vreden.
Dat veldwespen zich in ons land
hebben gevestigd is te danken aan
de klimaatverandering; een veront
rustende gedachte. Maar nu ze er
toch zijn; laten we genieten van hun
boeiende levenswijze, hun gedra
gingen en hun schoonheid.

Raat Veldwesp
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Het Maasbrachterbroek...
door Jan Hermans
Met het Maasbrachterbroek wordt
een laagte aangeduid, als deel van
een grote oude Maasmeander, glo
baal gelegen tussen het laagterras
van de Maas en de uitlopers van de
bebouwde kom van Maasbracht-
Beek. De naam is niet officieel en
voor het eerst gebruikt in het boek
over de Linnerweerd. Het gebied is
eigendom van een aantal verschil
lende eigenaren.
In de jaren zestig van de vorige
eeuw werd het gebied in de winter
nog regelmatig overstroomd tijdens
hoog water van de Maas. Na de
aanleg van de elektriciteitscentrale
gebeurde dit niet meer en begon de
meander in een steeds sneller tempo
te verlanden.
Het voorste en achterste deel be
stond uit weilanden, vaak begrensd
door sloten die deels gevoed wer
den met kwelwater. Dergelijke
kwelsloten waren in juni goed her
kenbaar aan de uitbundig bloeien
de Waterviolier, die met roze tros
sen bloemen de sloten versierde,
waartussen het blauw van Moeras
vergeet-mij-nietje, het geel van
Egelboterbloem en het uiterst zach

te pastelblauw van de Schildereprijs
voor een apart kleurenpalet zorg
den.
De bouw van de centrale verander
de de waterhuishouding in het ge
bied, waardoor de kweldruk gro
tendeels verdween en het voortbe
staan van deze bijzondere slootve
getaties werd beslecht.
Door het veranderde waterregime
en de toegenomen bemesting, van
wege het geïntensiveerde landge
bruik rondom, groeide de meander
volledig dicht met wilgenstruweel.
De aangeplante Canadapopulieren
werden gedeeltelijk gerooid of vie
len om als gevolg van herfststor
men.
Het gebied van het Maasbrachter
broek was tussen 1970 en 1980 nog
bekend als leef- en voortplantings
gebied van de in Europees verband
streng beschermde Kamsalaman
der. Dit amfibie werd waargeno
men in de door kwel gevoede sloten
en enkele drinkpoelen die toen nog
aanwezig waren in de weilanden.
Dat is allemaal al lang verleden
tijd. Na 1980 werd de Kamsala
mander niet meer in het Maas
brachterbroek waargenomen; de
poelen verlandden, de sloten groei

den dicht of werden door de inten
sivering van het landgebruik ge
dempt.
Thans bestaat het gebied nog
slechts uit wilgenstruweel, waar
nauwelijks meer open water te vin
den is.
Pogingen van Landschapsvereni
ging De Kringloop om in samen
werking met de Stichting Instand
houding Kleine Landschapsele
menten in Limburg hierin verande
ring te brengen, mislukten omdat
de eigenaren op geen enkele wijze
medewerking wilden verlenen.
Het Maasbrachterbroek is vergane
glorie, waarin vele karakteristieke
flora- en fauna-elementen verdwe
nen zijn vanwege het verdwijnen
van de karakteristieke poelen en
sloten, de intensivering en bemes
ting vanuit de omringende land
bouw en een gebrek aan kleinscha
lig beheer. Natuurontwikkeling met
integratie van het omringende ge
bied zou weer nieuwe kansen kun
nen bieden aan dit zo verloederde
gebied. Gezien de versnippering
van landeigendom en de ongeïnte
resseerde houding van de eigenaren
is dat vooralsnog een utopie.
Foto's: Joost Geraets, Rob Bömer
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Twee beheerders van de Koningssteen (foto: John Hannen)

Zondag 25 mei

Middagexcursie naar Koningssteen bij Thorn
door John Hannen
Zondagmiddag 25 mei om 14.00
uur verzamelen we ons bij de in
gang van natuurgebied de Ko
ningssteen te Thorn. Indien het
dagstrand niet open is kunt u par
keren bij de ingang van Konings
steen. U komt daar als volgt: op de
weg van Thorn naar Wessem neemt
u de weg richting Grote Hegge
(vanaf Thorn rechtsaf, vanaf Wes
sem linksaf), u houdt op deze weg
rechts aan; op de kleine rotonde
rijdt u rechtdoor, de slagboom
voorbij (u kunt, indien bemand,
aangeven dat u voor de natuurex
cursie komt), langs het dagstrand/
surfstrand (hobbelweg met grote
gaten). Helemaal aan het einde is
de ingang van Koningssteen. U
kunt ook al bij de slagboom parke
ren, en dan tien minuten lopen naar
de ingang. Vanaf dit punt start
deze ruim twee uur durende excur
sie in het natuurgebied “De Ko
ningssteen” Thorn waarbij veel
aandacht besteed wordt aan de ty

perende flora en fauna op dit
schiereiland. De Koningssteen is
een natuurgebied langs de Bel
gisch-Nederlandse grens tussen
Thorn en Kessenich. De Konings
steen was ooit een grindeiland in de
Maas. Dergelijke eilandjes lagen als
stukjes niemandsland tussen beide
zijden van de rivier. Aan de combi
natie van het eigendomsrecht (‘ko
ning”) en de grindige ondergrond
(steen) dankt het gebied haar
naam. Het is een van de eerste na
tuurontwikkelingsgebieden langs
de Grensmaas en ligt tussen twee
door grindwinning ontstane plas
sen en de Maas. Deze groene corri
dor tussen het water volgt de lands
grens en vormt een schiereiland. In
1989 werd hier als eerste gebied in
Limburg begonnen met begrazing
door Koniks (zie foto) en Gallo
ways. Zo ontstond een landschap
met een grote variatie: graslanden,
struwelen en ooibossen. Vanaf
1996 werd het terrein beheerd door
de Nederlandse Vereniging Na
tuurmonumenten en het Belgische

Limburgs Landschap. De Konings
steen wordt jaarrond begraasd
door een harem Konikpaarden van
het Belgische Limburgs Landschap.
Daarnaast graast er ook een kudde
Gallowayrunderen van Natuurmo
numenten. Deze extensieve begra
zing vindt plaats met een dichtheid
van ongeveer 1 dier per 3-5 ha, dit
in tegenstelling tot de normale (in
tensieve) begrazing door een vee
houder in de verhouding van 3-5
dieren per ha. Hoogstwaarschijnlijk
zullen we deze grazers wel tegenko
men. Dat is de reden waarom tij
dens deze excursie honden niet wel
kom zijn, ook al zijn ze aangelijnd.
Rond 1800 vormde de Konings
steen een grindeiland in de vlech
tende Grensmaas welke was be
groeid met wilgenstruweel. Tussen
1951 en 1957 is het grind van dit ei
land gewonnen waarna het, met
uitzondering van een kleine plas,
weer is opgevuld met veelal mijn
steen. Op de vochtigere delen kiem
den snel wilgen en elzen waardoor
een zachthoutooibos ontstond. De
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overige delen aan de Nederlandse
zijde werden begraasd terwijl aan
de Belgische kant een populieren
productiebos werd aangelegd.
Vanaf 1970 zijn de akkers aan
Thornse zijde omgevormd tot een
grote en diepe grindplas die in 1992
via de grindplas de Koeweide bij
Wessem met de Maas werd verbon
den.
Na de start van de natuurontwik
keling ontwikkelde de Konings
steen zich steeds meer tot een
bloemrijk terrein met steeds beter
ontwikkelde overgangen naar de
reeds ontstane ooibossen. De Ko
ningssteen heeft zich ontwikkeld
tot een zeer soortenrijk gebied
waarin bloemrijke graslanden, stru
welen en ooibos zich goed manifes
teren. Doordat het terrein al sinds
1989 wordt begraasd zijn de over
gangen tussen deze vegetaties fraai
ontwikkeld met veel zoom- en
mantelsoorten; hieronder zullen de
voornaamste soorten worden ge
noemd. Het zachthoutooibos gaat
lokaal over in jong hardhoutooibos
met veel eiken, maar ook essen en
walnoten. Het hardhoutooibos
heeft zijn ontstaan voor een deel te
danken aan de bescherming van
stekelstruiken in de graslanden.
Vooral de sterke opkomst van mei
doorn en Hondsroos in de beginja
ren viel sterk op. Dankzij de steke
ligheid van deze struiken werden
behalve eiken en essen ook andere
planten beschermd tegen vraat van
koeien en paarden, waardoor deze
planten zich ook konden ontwikke
len. Op het relatief laagdynamisch
terrein, vestigen zich momenteel
nauwelijks nieuwe stroomdalsoor
ten of pioniers, maar die krijgen nu
weer kansen op de Engel: een pas
in gebruik genomen stukje op de
kop van het gebied. In de beginja
ren toen het vee werd ingezet viel
de explosieve groei op van Rode
ogentroost en Gewone agrimonie.
In de eerste jaren werden ook veel
nieuwe soorten ontdekt zoals
Groot glaskruid, Kattendoorn,
Klavervreter, Rapunzelklokje,
Kleine ratelaar, Springzaadveld
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kers en Smalle aster. De jaren erna
bleef soortenaantal toenemen met
bijvoorbeeld Rijstgras, Kleine pim
pernel en Grote leeuwenklauw. In
het ooibos zag je naast Gevlekte
aronskelk ook kwelindicatoren in
de vorm van Bosbies en IJle zegge
verschijnen. Een opvallende varië
teit is hier ook de Peterselievlier;
deze opvallende vorm van de Ge
wone vlier staat op de Konings
steen opmerkelijk veel. Dit gebied
biedt met zijn verscheidenheid aan
biotopen ook veel ruimte en broed
gelegenheid aan diverse vogelsoor
ten als Knobbelzwaan, Wilde eend,
Krakeend, Bergeend, Fuut, Schol
ekster maar ook aan Grote bonte
specht, Groene specht, Zomertor
tel, Grasmus, Spotvogel, Koekoek,
Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger,
Kneu en Braamsluiper. Het hoog
tepunt is elk jaar de vele Nachtga
len; enkele jaren geleden heeft hier
zelfs enkele weken de Noordse
nachtegaal gezeten. De Nachtega
len zitten veel in de struikages langs
de dijk en zingen of hun leven er
van af hangt. Dit is des te opvallen
der daar in vele Nachtegalenrijken
deze koning onder de zangers nage
noeg is verdwenen. Er wordt op
termijn zelfs verwacht dat zich ook
Grauwe klauwieren in de struwelen
vestigen. Ook de broedpoging van
de Zwarte wouw in 2006 geeft aan
dat de schaal en de kwaliteit van de
natuurontwikkeling op Konings
steen en omgeving (Kollegreend,
De Brandt) al aardig op koers zit.
Bij goed weer zijn ook vele insecten
te bewonderen. Door de waterpar
tijen worden ook libellen waarge
nomen als Blauwe breedscheenjuf
fer, Plasrombout, Weidebeekjuffer,
Zuidelijke glazenmaker, Grote
roodoogjuffer, Glassnijder en
Zwervende heidelibel. Door gebrek
aan ondiepe plassen scoort dit ge
bied niet een bijzonder hoog in
aantal soorten libellen. Dit wordt
door met name de dagvlinders weer
goed gemaakt met soorten als
Geelsprietdikkopje, Gele luzerne
vlinder, Klein- en Groot koolwitje,
Citroenvlinder, Oranjetip, Grooten Bont dikkopje, Koevinkje,

Oranje en Bruin zandoogje en na
tuurlijk heel typisch voor dit gebied
de statig vliegende Koninginnenpa
ge. Behalve de al genoemde paar
den en koeien grazen hier ook vele
soorten ganzen, Reeën en zelfs Be
vers wanneer ze in de zomer van de
schors van bomen omschakelen
naar kruiden.
Dus mensen zorg dat u kennis kunt
maken met de Koningssteen, genie
tend van het geluid van de koning
der zangers en kijkend naar de ko
ninklijke vlucht van de Koningin
nepage. Noteer deze middag in uw
agenda en zorg dat u tijdig aanwe
zig bent, het belooft een interessan
te ochtend te worden. De excursie
staat onder leiding van Jan Her
mans en ondergetekende. Als de
weersomstandigheden geschikt zijn
zullen we hier vele plantensoorten
en eventuele andere verrassingen
tegenkomen. Gezien de terreinom
standigheden zijn stevige schoenen
aan te bevelen. Goede veldgidsen
en een verrekijker en/of fotocamera
kunnen niet ontbreken.

Foto: Toos Bakker

Voorjaar langs de Vlootbeek

Foto: Aidan Williams

door Aidan Williams
Het voorjaar is al begonnen en
brengt een aangename warme lucht
met zich mee. Deze winter was de
zachtste die ik ooit heb ervaren en
een geschenk voor sommige vogels
die gevoelig zijn voor ijskoude win
ters. IJsvogels hebben daar vooral
onder geleden, maar in deze warme
tijden hebben ze het een beetje
meer naar hun zin. De Vlootbeek
staat bekend als een van de woon
gebieden van deze viseter die regel
matig scherend over de meanders
in de Linnerweerd is te zien. Voor
mij was het dit jaar een sein dat het
vroege voorjaar was aangebroken.
Rond deze tijd krijgt iedereen de
kriebels om uit de winterslaap te
ontwaken en naar buiten te gaan.
Een korte ochtendwandeling door
het bos van Villa Bethula zint mij
wel. De lage ochtendzon brengt
door het bos een sprankeling aan
op het heldere water van de Vloot
beek. Vogels zijn al klaarwakker en
zingen uit volle borst hun eigen
muziekstuk. Een overdonderend
orkest aan geluiden bereikt mijn
oren. Uit bijna alle richtingen is het
melodieuze lied van de Zanglijster
te horen. Zo’n groot aantal van
deze vogels bij elkaar heb ik nog
nooit eerder gehoord. Zo nu en dan
neem ik het machogedrag van de
Boomklever waar. De mannetjes
raken verstrengeld in een meedo
genloos gevecht en dalen dan al
pikkend naar elkaar in een spiraal
neer. Aan een meanderend deel van

de beek vlak voor de uitgang van
het bos doet een scherp trillend ge
luid mij verstijven. Mijn eerste IJs
vogel van dit jaar! Ik kijk door
mijn verrekijker en ja hoor. Maar
wacht eens even! Het is er niet één,
maar het zijn er twee… of zelfs
drie! Het blijken uiteindelijk twee
mannetjes en één vrouwtje te zijn.
Ik herken het vrouwtje aan de
oranje onderkant van de snavel. Ze
blijft in de nabijheid van een man
netje, dat aangeeft dat het een
broedpaartje kan zijn. De drie ijs
vogels vliegen in de directe omge
ving van een omgevallen boom. Bij
nader inzien blijkt in de boom
stronk een ronde holte te zitten wat
duidt op nestaanmaak. Op een
paar meter afstand is een poepplek
aanwezig waar waarschijnlijk de
gevangen visjes verorberd worden.
Na een tijdje deze pracht over het
heldere water heen en weer te heb
ben zien vliegen, loop ik met een
voldaan gevoel het bos uit. Mijn
dag kan niet meer stuk. In het
Maasbrachterbroek pik ik door een
briesje de zoete geur van bloeiend
wilgenstruweel op. In het vroege
voorjaar zijn deze struiken, samen
met Sleedoorn, een van de weinige
voedselbronnen voor nectarmin
nende insecten. Een stukje verder
doet een scherp geluid in de bos
rand klinkend als pee-pee-pee-pee,
mijn oren spitsen. Een Kleine bonte
specht! Die heb ik hier nog nooit
eerder gehoord.
De waterloop aan het graslandje
nabij de Clauscentrale ligt er nu

nog vrij kaal bij, maar een riet
kraag zal binnenkort het beeld vul
len en het gekneuter van Kleine ka
rekiet zal er te horen zijn. De oever
kruiden zullen beschutting bie
den aan de Weidebeekjuffer en
Beekrombout. Het traject is hier
flink opgeschoond. Plotseling ont
staat er enige oproer in het bos met
vele waarschuwingskreten. Ik kijk
naar boven en zie de acrobatische
duik van een mannetjessperwer.
Daarboven zweven een viertal Bui
zerds in een thermiekbel. Een hard
en scherp geluid in de verte trekt
mijn aandacht. Kit-cheee, Kitcheee klinkt het. Alweer een IJsvo
gel! Een blauwe glimp ontwijkt mij
in een bocht en gaat verderop op
een overhangende wilgentak zitten.
Zonder enige moeite slikt hij zijn
maaltijd, een stekelbaarsje, door.
Richting huis lopend valt een fraai
uitziende wilg bij de Oude Maas
mij op. De stam is voor de helft af
geknaagd. Het werk van een Bever,
waarvan al eerder vraatsporen in
de Linnerweerd zijn waargenomen,
maar helaas heeft hij door de recen
te kaalkap niet veel over om op te
knagen. Toch blijft hij trouw aan
zijn verblijfplaats. Voor hoe lang
nog? Misschien is de Linnerweerd
wel een kleinschalig gebied dat
door menselijke hand wordt aange
tast, maar toch blijkt het wel wat
verrassingen in petto te hebben.
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Jaarverslag over 2013
door Ans Homburg
Op vrijdag 22 februari 2013 is de
jaarvergadering gehouden over het
verenigingsjaar 2012
Er zijn 40 personen aanwezig. Af
gemeld hebben zich: Fam. Spaan
derman, dhr. Karel Welters en dhr.
Riny Lemper.
Het jaarverslag over 2012 van de
secretaris wordt goedgekeurd.
Het Financieel verslag van pen
ningmeester Lins Baars wordt door
de kascontrolecommissie bestaande
uit Frans Dubois en Tom Storcken
goed bevonden; bestuur en pen
ningmeester worden door de verga
dering gedechargeerd. Cees Hom
burg en Tom Storcken vormen de
kascontrolecommissie over 2013.
Binnen het bestuur zijn Ans Hom
burg en Toos Bakker statutair af
tredend; beiden zijn herkiesbaar; zij
worden door de vergadering herbe
noemd voor een nieuwe bestuurs
periode.
De vergadering gaat akkoord met
de door het bestuur voorgestelde
contributieverhoging van
€10.00 naar € 12.00 per jaar met in
gang van 1 januari 2014.
Het bestuur vergadert in 2013 12
keer. Ook dit jaar maken wij we
derom dankbaar gebruik van onze
verenigingsruimte in Basisschool
Triangel. Cursussen, lezingen en
alle bestuursvergaderingen worden
er gehouden. Het bestuur van In
novo zijn wij zeer erkentelijk voor
de ons geboden huisvesting.
Observatie is met ingang van 2013
in een nieuw jasje verschenen.
Mede door de vakkundige opmaak
van Rob Bömer en de inzet van de
redactieleden is het een prachtig
blad waar we zeer trots op zijn.
Ook hebben diverse leden positief
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gereageerd op onze Observatie “in
een nieuw jasje”. Door enkele leden
is 2013 weer kopij aangeleverd
waarvoor onze dank. Verder dank
aan het redactieteam, dat momen
teel bestaat uit: Rob Bömer, John
Hannen, Jan Hermans, Ans Hom
burg, Joost Geraets en Marianne
Vos.
De ledenadministratie wordt ver
zorgd door Lins Baars en Lei Huls
bosch. De Kringloop telt op 1 janu
ari 2013 323 leden en per 31 decem
ber 2013, 321 leden.
De website is door Lei Hulsbosch
ook in 2013 beheerd, hij houdt
onze site voortdurend actueel. Op
deze site is informatie te vinden
over de vereniging in het algemeen,
ons contactorgaan Observatie, het
jaarprogramma, de geplande cur
sussen en het excursieprogramma.
Lezingen en excursies:
Vrijdag 25 januari staat de lezing
over geologie op het programma.
Helaas is dhr. John Jagt wegens
ziekte verhinderd. John Hannen en
Jan Hermans hebben voor deze
avond een alternatief uitgewerkt:
John vertelt over het Carboon en
Jan over de klimaatverandering in
relatie tot fauna en flora; beiden
verdienen een compliment om op
hele korte tijd toch een boeiend al
ternatief te bieden. Er zijn 30 perso
nen aanwezig.
Vrijdag 22 februari zijn 40 perso
nen aanwezig op de jaarvergade
ring.
Aansluitend is de lezing “ van Hi
malaya tot Brahmaputra” door Jan
Hermans, hierbij zijn 103 personen
aanwezig. Een geweldige lezing met
prachtige foto’s.
Vrijdag 22 maart is Patrick Palmen
te gast met een lezing over vogels in
Noord-Limburg en enkele bijzon
dere waarnemingen; 60 personen
hebben deze avond genoten van de
prachtige foto’s.

Zondag 21 april de voorjaarsexcur
sie naar de Doort, een onder
Kringlopers bekend gebied dat al
tijd weer blijft boeien door de
prachtige voorjaarsflora. Gidsen
Jan Hermans en John Hannen
wandelen met 30 deelnemers door
dit mooie gebied.
Zondag 26 mei een ochtendexcursie
naar het gebied Maalbeek bij Bel
feld. Gidsen John Hannen en Jan
Hermans leiden 12 deelnemers
door een verrassend mooi bronnen
gebied met een kenmerkende flora
en vegetatie.
Zondag 23 juni staat een lange dag
excursie naar het Weerterbos op
het programma met speciale aan
dacht voor dagvlinders. Helaas is
het slecht weer met veel regen, tij
dens de lunch in het veld is het ge
lukkig even droog, 21 personen
hebben ondanks het slechte weer
toch meerdere Kleine ijsvogelvlin
ders gezien. Gidsen Aidan Willi
ams, John Hannen en Jan Her
mans.
Zondag 25 augustus een excursie
naar de Groote Heide in Venlo.
Onder leiding van Jan Hermans
lopen 15 deelnemers door een af
wisselend gebied met een specifieke
flora en fauna. De heide staat fan
tastisch in bloei.
Zondag 29 september staat de ex
cursie naar het Reigersbroek op het
programma. Deze excursie is alleen
voor leden bedoeld. De Kringloop
heeft toestemming van Stichting
het Limburgs Landschap om in het
afgesloten gebied te mogen strui
nen. Een bijzondere excursie in dit
natuurontwikkelingsgebied. 42
deelnemers verdeeld over drie groe
pen met als gidsen
Aidan Williams, John Hannen en
Jan Hermans hebben genoten van
deze middag.
Zaterdag 26 oktober staat de jaar
lijkse herfstexcursie naar het An
nendaal op het programma.
29 personen genieten op deze

prachtige zonnige dag van de
herfstkleuren in het bos. De gidsen
Jo van Pol en John Hannen geven
de deelnemers tekst en uitleg over
onder anderen de verschillende
soorten paddenstoelen. Een prach
tige excursie in een voor de Kring
loop nieuw gebied.
Vrijdag 22 november; de tweejaar
lijks terugkerende Varia-avond
voor en door leden is ook dit jaar
weer een succes. 67 personen genie
ten van een gevarieerd programma
van hoge kwaliteit. Het blijft boei
end om te zien en te luisteren naar
wat onze leden die avond presente
ren. De organisatie is in handen
van Lei Hulsbosch.
Vrijdag 12 december; een lezing
door Jan Hermans over “blauwe
bloemen” Het thema doet vermoe
den dat we meer dan alleen een be
schrijving van soorten kunnen ver
wachten. Bij deze toch wel bijzon
der te noemen lezing met een filo
sofische en poëtische inslag zijn 49
personen aanwezig.
De traditionele Kerstwandeling op
26 december gaat dit jaar naar de
Beegderhei.
35 deelnemers lopen met de gidsen

Jan Hermans en John Hannen
door dit mooie gebied.
In totaliteit hebben dit jaar 482
personen deelgenomen aan een van
onze lezingen en/of excursies, het
geen toch wel bijzonder mag wor
den genoemd.

mans, John Hannen en Jo van Pol
zorgen voor een geslaagde cursus.
Dank aan de gidsen en cursuslei
ders die veel tijd en kennis hebben
gestoken in de voorbereidingen, het
maken van de cursusboekjes en het
geven van de cursus.

Cursussen
- De bomencursus: De cursuslei
ders John Hannen en Pierre Theu
nissen zorgen ook dit jaar weer
voor een geslaagde cursus met 33
deelnemers. Ter afsluiting van deze
cursus is er een extra praktijkles
naar de Bunter Garten in Mön
chengladbach.
- Aan de 22e vogelcursus doen 47
deelnemers mee, waarvan 30 begin
ners en 17 gevorderden
onder leiding van gidsen Leo Kos
ter, Jo van Pol, Geert Peeters Jan
Hermans en Tom Storcken.
-Plantencursus: Onder de titel
“Planten leren doe je bij de Kring
loop” start dit jaar in een nieuwe
opzet een uitgebreide plantencur
sus. Verdeeld over het jaar komen
in 8 lessen enkele plantenfamilies
expliciet aan de orde. Er zijn 51
deelnemers, de gidsen Jan Her

In 2013 krijgt de her-inventarisatie
van de Linnerweerd een vervolg;
verschillende groepen zijn het ge
bied in geweest om te inventarise
ren. De coördinatoren van de di
verse groepen hebben de gegevens
verzameld en doorgegeven. Begin
2014 gaat het bestuur zich beraden
hoe de gegevens verwerkt kunnen
worden en op welke manier dit pro
ject kan worden afgesloten.

Wat is geluk?

leert hoe mooier de natuur voor mij
wordt.
Vroeger werd in Venlo een liedje
gezongen met de titel; ‘Waat is de
natuur toch riek, Marie!’.
Het handelde over een mooi meisje
dat aan de Maas in het gras zat. De
natuur blijkt in werkelijkheid nog
mooier te zijn!
Tot nu toe heb al ik veel cursussen
gevolgd bij De Kringloop; behalve
over vogels, ook over bomen, plan
ten, paddenstoelen en mossen.
Ieder jaar opnieuw is het even repe
teren om op gang te komen en
ieder jaar opnieuw weer ’n vogeltje,
‘n zwammetjes en ‘n bloemetje
meer te leren kennen en te onthou
den. Zo heb ik in die vier jaren veel
geleerd en zing nu: ‘Wat is de na
tuur toch mooi, Kringloop!’.
Twee keer heb ik de varia avond
bijgewoond en mocht er zelf een
steentje aan bijdragen,

wat een supergezellige avonden met
leuke onderwerpen en voordrach
ten!
Elke twee maanden kijk ik uit naar
Observatie, wat is dat een mooi
blad geworden met geweldige leer
zame onderwerpen en prachtige fo
to’s. Ook bijzonder is de website
die op tijd vernieuwd wordt.
Door de lezingen, excursies en
praktijklessen heb ik ook veel
mooie natuurgebieden leren ken
nen; zonder de Kringloop was mij
dat niet gebeurd!
Ik wens alle deskundige vrijwilli
gers van Landschapsvereniging De
Kringloop van harte proficiat met
het 40- jarig jubileum; ik heb be
wondering voor jullie inzet, ga zo
door!

door Herman Brueren
Geluk is wat mij vier jaar geleden is
overkomen. Eenmaal gestopt met
werken zocht ik naar een invulling
om niet in het bekende gat te val
len. Die invulling was vooreerst te
vinden in het Leudal, waar ik ge
bruik maakte van de oproep om de
gidsencursus te volgen. Tijdens die
opleiding las ik een artikel in een
weekblad; ’Vogelcursus bij Land
schapvereniging De Kringloop Lin
ne’; ik ben lid geworden en heb
meegedaan aan de vogelcursus wat
heel erg leuk was, niet alleen het
leerproces maar ook de mensen.
Toen is het begonnen ‘het geluk
hebben’ om bij de fijne landschap
vereniging te zijn en van de natuur
te gaan genieten, want hoe meer je

Mede namens het bestuur bedank
ik alle leden die zich in 2013 op
welke manier dan ook voor de ver
eniging verdienstelijk hebben ge
maakt. Wij stellen het enthousias
me en de inbreng van uw ideeën
zeer op prijs en hopen ook in 2014
weer op u allen te mogen rekenen.
Secretaris Ans Homburg
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Bomen over bomen deel 15

Robinia pseudoacacia of Valse acacia
dan drie eeuwen hier voorkomt,
wordt hij door botanici nu tot de
inheemse flora gerekend.

door John Hannen
Geschiedenis
De Robinia is inheems in Atlan
tisch Noord-Amerika, de Appala
chen en Pensylvania, Missouri,
Noord- en Zuid Carolina, Georgia,
Indiana en Oklahoma. Jean Robin,
de lijfarts van koningin Maria de
Medici en koning Hendrik IV van
Frankrijk, kreeg van de medische
faculteit aldaar, opdracht tot de
aanleg van een botanische tuin van
het Louvre in Parijs. Hier plantte
deze samen met zijn zoon Vespas
ien Robin in 1601 deze NoordAmerikaanse boomsoort. Bij het
maken van medicijnen en de oplei
ding tot arts was vooral een studie
in de plantkunde van belang. Van
uit deze interesse kweekte de fami
lie Robin vele exoten en brachten
ze in 1601 uit Noord-Amerika en
kele exemplaren van deze “pracht
boom” mee, die leek op de in Euro
pa al bekende Mimosa, die uit
Zuid-Afrika afkomstig was. De
Robinia was een van de eerste
boomsoorten die door de mens in
Europa werd ingevoerd. Om plan
ten te benoemen waren nog geen
duidelijke regels en in 1759 neemt
Linnaeus de boom op bij de Vlin
derbloemigen onder de naam: Ro
binia pseudoacacia (de schijnacacia
van Robin). Waarschijnlijk werd
uit deze zending bij kasteel Door
werth ook in 1601 een Robinia
pseudoacacia geplant. Deze oerou
de reus van Doorwerth wordt met
ijzeren banden en zware krammen
overeind gehouden. Deze oudste en
meest bekende, door de Bomenstichting geadopteerde, Robinia in
Nederland is vrij te bezichtigen en
heeft inmiddels een omtrek van 7
meter. Daar deze soort nu meer
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Naamgeving
Het geslacht Robinia maakt deel
uit van de familie der Vlinderbloe
migen evenals de Brem en erwten.
Zijn wetenschappelijke naam Robi
nia pseudoacacia is als volgt te ver
klaren. Robinia naar Jean Robin
die de plant in 1601 naar Parijs
overgebracht heeft. Pseudo bete
kent vals en geeft aan dat de boom
veel lijkt op de echte acacia's die op
de Afrikaanse en Australische sa
vannes groeien, de zogenaamde
Mimosa's of Wattles; een tropische
boom. De naam acacia komt uit
het Grieks: “akis” en betekent
doorn. In het Nederlands heet hij
Valse acacia omdat hij lijkt op de
echte acacia’s. Men spreekt hier
ook wel van Gewone acacia en
Schijnacacia en in Friesland van
Witte akasia. In Engeland hebben
ze het over Locust tree, Black lo
cust, Yellow False Acacia en in
Frankrijk heet hij Robinier fauxacacia. In Duitsland noemen ze
hem Scheinakazie, Falsche- of
Unechte Akazie en ook simpel Ro
binie.
Beschrijving
De Robinia kan met 20-25 meter
een middelhoge boom worden met
een ijle kroon die een omvang kan
bereiken van 10 meter. De slanke,
vaak kromme, stam heeft een grijs
bruine schors met uitzonderlijk
diepe groeven en uitstekende lijsten
als een vlechtwerk. De giftige bast
van de boom wordt niet door die
ren gegeten. De kroon is grillig ver
takt en schermvormig. De twijgen
zijn vrij kort en zelden recht. De
steunblaadjes zijn tot sterke haak
achtige doorns vervormd, die in
paren aan weerszijde van elk ge
veerd blad staan en een olijfgroene
kleur hebben. De bladeren verschij

nen pas laat in het seizoen in juni
en bestaan uit 9 tot 19 zachtgroene
ovale deelblaadjes met vaak 3 tot 4
langere blaadjes. Onder aan de voet
van de bladas zit een priemvormig
behaard en afvallend zijslipje en
aan de top 1 ronde nectarklier; het
topblaadje heeft er 2. In de herfst
kleuren ze geel. De vlinderbloemen
zijn crèmewit en verschijnen in ju
ni/juli. De bloemtrossen met welrie
kende witte bloemen zijn 10 tot 20
centimeter lang. De kale, platte
peulen zijn bruin en 10-15 cm lang
met 4-8 zwarte en giftige zaadjes.
Robinia vormt een groot hartwor
telstelsel met veel oppervlakkige en
ver kruipende wortels die met veel
wortelopslag de grond vasthouden.
De bomen kunnen 100-200 jaar
oud worden en gedijen goed op
schrale grond. Evenals veel andere
bomen uit de familie van de vlin
derbloemigen bezit hij een speciale
eigenschap, die de vruchtbaarheid
van de bodem verbetert. De wortels
hebben een knobbel die door mid
del van de bacteriën vrije stikstof in
de grond brengen, waardoor er met
de aanwezige stoffen, nitraten en
proteïnen worden gevormd, die
nodig zijn voor plantengroei.
Toepassing
De Robinia wordt als parkboom
veel in steden aangeplant, niet al
leen omdat het een mooie verschij
ning met fraaie bloemen is, maar
ook omdat hij goed bestand is
tegen vervuiling. Plant bij voorkeur
in arme of schrale grond, omdat op
voedselrijke grond de scheuten te
snel groeien. Hierdoor worden er
veel zachte scheuten gevormd, die
bros worden en gevoelig zijn voor
takbreuk bij storm; bovendien zijn
de snel gegroeide scheuten gevoeli
ger voor vorst. Het is ook geen
soort voor natte bodems of bij wis
selende grondwaterstand, waarbij
de wortels in het water komen te
staan, waardoor de kans op wortel

Robinia: 1. R. pseudoacacia- habitus, 2. R. pseudoacacia – vrucht, 3. R. pseudoacacia - bloei, 4. R. pseudoacacia –
gegroefde stam met woekeringen. Foto’s zijn van P. Theunissen.

kans op wortelrot wordt vergroot.
Bij aanplant in de verharding oplet
ten; de Valse acacia kan de bestra
ting opdrukken wat te voorkomen
is door een voldoende groot en
kwalitatief goed plantgat in te rich
ten waardoor de wortels niet verder
hoeven te zoeken. Hij werd ook
toegepast als zandbinder op hellin
gen, waardoor erosie kan worden
voorkomen in drogere gebieden.
Doordat de Valse acacia als boom
tot vijfentwintig meter hoog wordt
is hij geschikter voor een grote tuin
of een groot park. De nectar bevat
34-59% suiker bevat waardoor hij
ook wordt toegepast in de heide
tuin om bijen te lokken. Er zijn een
aantal cultivars op de markt die
minder hoog worden en zelfs
struikvormers zijn. zoals: De Robi
nia pseudoacacia ‘Tortuosa’ is een

middelgrote boom met kronkelen
de takken.
Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ heeft
kenmerkende goudgele bladeren en
wordt een een middelgrote boom.
De Bolacacia; (Robinia pseudoaca
cia 'Umbraculifera') is een cultivar
die geen dorens bezit. Hij wordt
geënt op een onderstam op een
hoogte van 2,50 cm (hoogstammig)
of lager de zogenaamde “ half
stam”. De Bolacacia wordt veel
toegepast als bolboompje in kleine
tuinen of langs opritten en zijn sier
waarde is vooral de compacte ko
gelvormige kroonvorm. De bloei is
van ondergeschikt belang wanneer
de boom ieder jaar gesnoeid wordt.
Ook de Robinia pseudoacacia
“Flemor” is meer een struik die al
vroeg, in mei/juni, bloeit met rode
bloemtrossen, maar ook slecht

tegen wind kan. De Robinia mar
garetta 'Casque Rouge' heeft een
spectaculaire 15 cm lange donker
roze bloeiwijze met sterk geurende
bloemen in juni. Deze boom kan
negen meter hoog worden en is
door zijn slanke vorm goed te ge
bruiken in een kleine tuin. Wie
eraan denkt zo'n boom aan te
schaffen, moet wel beschikken over
een tegen wind beschutte stand
plaats.
De Robinia slovinii ‘Hillieri’ is met
vijf meter ook een kleine zeer win
terharde boom met een donkerroze
bloeiwijze met als nadeel de breek
bare takken en minder goed ver
krijgbaar.
Robinia hispida is eigenlijk een
struik die langzaam groeit tot vijf
meter met de meest intens roze
bloemen.
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De bevruchting
De Robinia heeft langwerpige han
gende trossen die 10 tot 20 cm lang
worden met kort, gesteelde twee
slachtige bloemen met een door
snee van 2½ cm; een bloem bevat
zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtsorganen. Alle 10 meeldra
den zijn tot een buis vergroeid be
halve de bovenste meeldraad die
vrij is aan de voet. De kelk is vaak
roodachtig. De nectar kan veel sui
ker bevatten, waardoor de boom
veel bijen lokt die de bevruchting
verzorgen. De vrucht is een doos
vrucht, die bestaat uit langwerpige
platte kale peulen van 5 tot 15 cm
lang, waarin 4-8 harde zaden zitten.
Deze rijpen in september/oktober
door aan de boom te blijven han
gen tot de peul openbarst en het
zaad door de wind wordt verspreid.
Omdat de zaden nogal zwaar zijn is
dat niet erg ver hoogstens 100
meter. De Robinia compenseert dit
door al met zes jaar te bloeien en
vruchten te leveren, waarvan de
kleine harde zaden nog tot 30 jaar
later kunnen kiemen. Om te ontkie
men heeft het zaad veel zonlicht
nodig. Tweezaadlobbig betekent
kiemend met twee kiemblaadjes.
Geneeskracht en gebruik
Robinia maakt vrij hard hout, dat
gemakkelijk te zagen en te verwer
ken is. Hierdoor leent deze hard
houtsoort zich voor hoogwaardige
toepassingen, zowel voor binnen
als buiten. Robinia kan zich zelfs
meten met hoogwaardige houtsoor
ten als teak en mahonie en geldt als
een volwaardig alternatief voor tro
pisch hardhout. Het hout heeft een
geelgroene tot bruingroene kleur en
een matig grove tot grove rechte
nerf. Het hout is taai en heeft een
lage schokweerstand. Het kernhout
is moeilijk te impregneren maar is
bestand tegen regen, wind en zon
en heeft de duurzaamheidklasse 1
met een zeer hoge weerstand tegen
aantasting door insecten en rot.
Het wordt toegepast voor propel
lers, lagers, katrollen, wielstaken,
ladders, tuinhout, afrasteringpalen,
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kozijnen, deuren, puien,speeltoe
stellen, meubels en fineer.
De Amerikaanse Indianen gebruik
ten de wortels in recepten voor
rode verfstoffen en de giftige schors
en wortels werden gebruikt als
braakmiddel. In de homeopathie
gebruikt men een essence van de
verse schors tegen maagklachten en
migraine. De etherische olie bevat
bloedcirculatiebevorderende eigen
schappen, die tot uitdrukking
komen bij problemen met de haar
vaten. Verdamping wordt gebruikt
bij depressieve klachten en aan
stress gerelateerde aandoeningen.
Bepaalde stoffen worden ook als
parfum gebruikt. De bloemen van
de Robinia leveren honing, die op
de markt wordt gebracht als aca
ciahoning met zijn eigen karakteris
tieke smaak.
Hoewel alle bestanddelen van de
Robinia als giftig gelden voor
zowel mens als dier, worden de Ro
biniabloesems toch genuttigd, na ze
door meel te halen en licht te bak
ken.
Let altijd op! De zaden zijn gevaar
lijk voor kinderen, maar ook ande
re delen zijn giftig voor paarden,
honden, knaagdieren, katten en vo
gels. Bij het bewerken van het hout
kan stof vrijkomen dat leidt tot
misselijkheid, hoofdpijn en braak
neigingen. De binnenschors is gif
tig; hiervan eten kan leiden tot ver
wijde pupillen, braken en diarree.
Het eten van een aantal zaden kan
zelfs leiden tot het uitvallen van or
gaanfuncties. Daarom wordt de
boom best niet geplant in de buurt
van speelplaatsen voor kinderen.
Ziekten en plagen
De Robinia is in Europa een vitale
soort met slechts weinig natuurlijke
vijanden, al is hij is wel uitermate
gevoelig voor vernatting en hangt
zijn bloei af van vochthoudende
grond en een zonnige standplaats.
Het beste kan hij als jonge boom
worden geplant, waarbij de harttak
moet worden gekoesterd tot de
boom volwassen is. Concurrerende
scheuten van de harttak verwijde

ren waarbij grote wonden moeten
worden voorkomen; hij is gevoelig
voor schimmels zoals Fusarium la
teritium (Stamkanker) waarbij op
zo'n plek snel weefselrot optreedt.
Ook andere wonden overgroeien
niet snel waardoor mechanische be
schadigingen door bijvoorbeeld
schoffelen of aanbinden zo veel
mogelijk vermeden moeten worden.
Bovendien hoe meer je een acacia
snoeit, des te meer verticaal groei
ende scheuten zich ontwikkelen.
Beperk dus het snoeien tot het
hoogst noodzakelijke en snoei vol
wassen bomen helemaal niet meer.
Verjongingssnoei kan dus niet wor
den toegepast; is de boom uit z'n
kracht gegroeid of heeft takbreuk
de vorm ernstig verminkt, dan is
vervanging van de boom de enige
oplossing. Oudere Robinia's kun
nen door de Zwavelzwam worden
aangetast; deze parasitaire zwam
met de opvallend gele kleur zorgt
voor een verhoogde kans op stam
breuk. Ook kan deze boom last
krijgen van spint, galmijten en
sinds 2007 van de Robiniagalmug
(Obolodiplosis robiniae). Deze mug
tast het blad aan en is vanuit Ame
rika bezig aan een snelle opmars
door Europa en Azië. De meeste
Bolacacia-bezitters snoeien hun
boompjes jaarlijks om een compac
te en niet te grote bolvorm te ver
krijgen. Snoeien kan het beste in de
periode tussen half november tot
maart, bij niet vriezend weer; snoei
alle scheuten terug tot op 2 ogen
van de stambasis. Soms vormt deze
onderstam van Robinia pseudoaca
cia jonge, wilde scheuten op de
stam, uit de grond, of net onder de
bladerkroon. Snoei deze scheuten
glad van de stam weg voor ze de
kogelvorm gaan bederven.
Afsluiting
Robinia’s komen pas eind mei in
blad en zijn daarmee perfecte tuin
bomen die pas een zachte schaduw
werpen als het echt nodig is: in de
zomer. Voor bijen zijn de bloemen
een waar nectarparadijs, want in
juni kun je een bos met Gewone

acacia al op afstand ruiken. De wit
bloeiende bomen verspreiden een
honingzoete geur die bijen meteen
herkennen om zich tegoed te doen
aan de nectar. Zo zorgen zij voor
hun nakomelingen en tevens voor
ons zodat we kunnen genieten van
de heerlijke acaciahoning. Door

zijn snelle groei is de Valse acacia
niet zo geschikt voor de kleine tuin.
Voor dat doel zijn echter mooie
cultivars (zie hierboven) ontwik
keld.

Het verhaal van Ans

heen wel erg verstofte en ook opge
zet heeft hij het niet overleefd.
Jaren later op zo’n morgen in
“Hoosden” was het dat mijn aan
dacht werd getrokken door een
vogel op de stam van een oude
Beuk. Hij liep over de stam naar
boven én naar beneden, had een
blauwgrijze kleur en een zwarte
oogstreep, dat kan toch geen huis
mus zijn dacht ik …maar wat dan
wel?
Het heeft zo moeten zijn dat toen
op dezelfde avond de Trompetter
in de bus viel, waarin ik de aankon
diging las van een vogelcursus, die
gegeven werd door “Landschaps
vereniging de Kringloop” uit
Linne.
Daar wil ik me voor opgeven zei ik
tegen mijn man Cees..heb jij er ook
zin in? Ja…dat doen we!!
Op de eerste vogelcursus avond in
het “Oad Klooster” kregen we o.a.
het verschil te zien tussen Merel en
Spreeuw, Buizerd en Sperwer, Vink

door Ans Homburg
Toen ik nog in St. Odiliënberg
woonde vlakbij “Landgoed Hoos
den”, was dat de plek voor mij
waar ik bijna dagelijks een rondje
liep door dit mooie natuurgebied.
Interesse in alles wat groeit en
bloeit heb ik altijd wel gehad, vol
gens mij kan dat ook niet anders
als je in het buitengebied Paarlo
bent opgegroeid en mijn vader ook
een natuurliefhebber was. Ik herin
ner mij dat ik ooit als kind met een
gewonde Houtsnip thuiskwam, de
vogel heeft het toen helaas niet
overleefd. Door mijn vader werd ik
met de dode vogel in een schoenen
doos onder de snelbinder naar
meester Verbeek in het dorp ge
stuurd, die hem voor mij opzette.
De Houtsnip heeft trots op het
dressoir in de huiskamer staan
pronken, waar hij door de jaren

en Groenling en nog veel meer uit
leg over vogels.
Ik werd ingedeeld bij de groep be
ginners met als gids Leo Koster.
Hij was het die mijn aanwezige in
teresse voor de natuur liet groeien.
Wat was ik nieuwsgierig naar alles
wat vloog en bewoog. Tijdens de
vogelcursus kreeg je ook terloops
uitleg over planten, insecten en
alles wat je zoal tegenkwam. Cd’s
met vogelgeluiden werden aange
schaft; daar werd tijdens de strijk
en het koken naar geluisterd; vogel
gidsen werden gekocht en uitvoerig
gelezen, en veel…. heel veel geoe
fend in het veld. Ook de Munnichs
bos was vlakbij, daar was ik weke
lijks te vinden. Het vogelvirus was
geboren. Op een van die tochten
deed ik een prachtige observatie
van het paringsritueel van de Zwar
te Specht, daar heb ik toen een
stukje over geschreven voor Obser
vatie. Mijn interesse in de natuur
was niet meer te stoppen. Door de
jaren heen nam ik deel aan bijna
alle cursussen.
Ik ben blij dat ik destijds de stap
gezet heb en lid ben geworden van
deze vereniging.
Voor mij is “De Kringloop” nog
steeds boeiend, leerzaam en gezel
lig; steeds weer leer ik bij en ontdek
nieuwe natuurgebieden; laat me
verrassen op lezingen en geniet van
excursies in het veld, dankzij de be
vlogen gidsen Jan Hermans en
John Hannen die het mogelijk
maken om te genieten van de
prachtige natuur, daar komt hope
lijk voorlopig geen einde aan.
En die vogel in “Hoosden”? Dat
was natuurlijk de Boomklever.

Hoosden (foto: Ans Homburg)
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De Lus in de Linnerweerd
door Lei Hulsbosch
In het wandelroutenetwerk kan
men van knooppunt naar knoop
punt een eigen wandelroute uitzet
ten, net zoals bij het fietsroutenet
werk. Het wandelnetwerk beperkt
zich niet tot een gemeente, maar
sluit uiteindelijk aan op alle ge
meenten. De gemeente Maasgouw
heeft het afgelopen jaar samen met
werkgroepen van de diverse kernen
hard gewerkt om het wandelroute
netwerk vorm te geven.
In de werkgroep Linne heeft met
name Landschapsvereniging “De
Kringloop” bijgedragen aan een
mooi en afwisselend wandelroute
netwerk. Langs de Maas naar de
stuw is bijvoorbeeld een “nieuw”
wandelpad beloopbaar gemaakt.
Verder heeft de werkgroep voor de
Linnerweerd een themaroute sa
mengesteld, toepasselijk “De lus in
de Linnerweerd” genoemd. Hierna
volgt een beschrijving van deze 6,5
km lange route.
De lus in de Linnerweerd
Het dorp Linne ligt op een zogehe
ten laagterras aan de oever van de
rivier de Maas. Linne wordt voor
het eerst genoemd in een oorkonde
van 24 juni 943. Maar uit opgravin

gen kan worden opgemaakt dat er
in de Romeinse tijd al mensen
woonden. Bovendien blijkt uit op
pervlakte-vondsten dat er in de
Oude Steentijd ook al mensen heb
ben verbleven. Door de ligging op
het laagterras wordt Linne vrijwel
geheel gevrijwaard van overstro
mingen, zelfs als de Maas een ex
treem hoge waterstand bereikt
zoals in 1993 en 1995. Een uitzon
dering hierop vormt de Linner
weerd. Dit gebied is gelegen in de
winterbedding van de Maas aan de
voet van het laagterras.
U start en eindigt bij Café/Restau
rant de Harmoniezaal in Linne. De
wandeling gaat via de knooppun
ten: 50 – 32 – 60 – 41 – 40 – 45 – 50.
Stuw en Waterkrachtcentrale met
de vistrappen
De stuw van Linne maakt onder
deel uit van een groter waterbouw
kundig complex. In 1918 werd be
gonnen aan de bouw van deze stuw
en de daarbij behorende sluis. De
stuw is gebouwd om de rivier beter
bevaarbaar te maken. Het was hier
door noodzakelijk om een sluis aan
te leggen. Die heeft er tevens voor
gezorgd dat een grote bocht in de
rivier (meander), de lus van Linne,

Goed begin is het halve werk...

kan worden afgesneden. Later is
naast de eerste sluis nog een tweede
aangelegd die toegang geeft tot het
Lateraalkanaal. Dit kanaal zorgt er
voor dat de vaarweg aanzienlijk
wordt verkort.
Op 20 oktober 1925 stelde koningin
Wilhelmina de stuw, het eerste
stuwcomplex van de Maas, officieel
in gebruik. Ook is naast de stuw
een waterkrachtcentrale gebouwd.
Deze levert elektriciteit aan het
openbare net. Naast deze centrale
is een vistrap aangelegd, zodat vis
sen de verder stroomopwaarts gele
gen paaigronden kunnen bereiken.
Foto's bij dit artikel: Lei Hulsbosch
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De Linnerweerd is gelegen tussen
de Maas en het laagterras. Het ge
bied is ongeveer 130 hectare groot.
Het vormt de uiterwaarden van de
Maas en wordt doorsneden door de
Vlootbeek. Deze beek mondt uit in
de Maas. Vanuit Linne loopt een
weg naar de stuw die het gebied
toegankelijk maakt. Het gebied
wordt voornamelijk gebruikt voor
landbouw. Opvallend zijn de wei
landen die worden afgewisseld met
Kleine bospercelen en boomgaar
den.
De Linnerweerd is een kleinschalig,
gevarieerd landschap, waar nog
vele planten en diersoorten voorko
men. Verder leven in het gebied
zo’n 60 broedvogels zoals de Ge
kraagde roodstaart en de kleine
bonte specht.
Kasteel 't Huys Heysterum
Het prachtige kasteel heeft een ge
velsteen met het jaartal 1760. Vol
gens historische gegevens is 't Huys
Heysterum gebouwd op de funda
menten van een middeleeuws kas

teel. Waarschijnlijk werd het ge
bouwd als jachthuis. In 1995 is het
kasteel gerenoveerd. Na 3 jaar van
grondige restauratie is het kasteel
met de 2 torens hersteld. In de kas
teeltuinen staat onder meer één van
de oudste en zeker ook grootste
platanen van Nederland. Dit kas
teel is privébezit.
Landgoed Ravenburg
Dit rijksmonument bestaat uit een
herenhuis en een boerderijcomplex
met stallen. De Maaslandse bouw
stijl van het landgoed wijst op de 2e
helft van de 18e eeuw. Belangrijk
kenmerk hiervan is de omlijsting
van de deur- en raamopeningen
met Naams hardsteen. Vroeger was
het complex ommuurd. Een klein
gedeelte van de muur is nu nog te
zien. Het landgoed is niet te bezich
tigen.

huidige parochiekerk gewijd aan
St. Martinus werd tegen het einde
van de 19e eeuw gebouwd door Ca
spar Franssen uit Roermond. In
1945 werd de toren door de Duit
sers opgeblazen. Hierdoor werd
ook de rest van de kerk beschadigd.
De kerk werd opnieuw opgebouwd,
maar de vorm van de toren werd
aangepast. De toren kreeg een
puntdak in de vorm van een pira
mide. Tijdens de aardbeving van 13
april 1992 raakte de toren van de
kerk opnieuw beschadigd. Met
inzet van vele vrijwilligers en diver
se hulpfondsen werden beiden her
steld. De toren kreeg daarbij het
oorspronkelijke uiterlijk van voor
1945 weer terug.

De Kerk
Linne had in 1057 al een eigen
kerk. Het is daarmee een van de
oudste parochies uit deze regio. De
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Jaarprogramma
2014

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.

Inhoud

3
4
6
6
7
7
7
8
9
11
12
13
14
16
18
19
21
22
23
24
27
28
29
31

Uitnodiging aan de leden - het bestuur
40 Jaar Landschapsvereniging De Kringloop Linnerweerd - Jan Hermans
Waar lag het broekje ook alweer - Leo Koster
Geitenmelker of duivenmelker - Leo Koster
Haspengouw en hang- en sluitwerk - Leo Koster
Een hartige boterham - Leo koster
Een vogel met een staartje - Marcel Verwijlen
De Vlootbeek in de Linnerweerd - Jan Hermans
De oude Maas - Jan Hermans
Herinneringen - Tom Storcken
De kennismaking - Marianne Vos
Het verhaal van de wandelende takken - Cees, Har, Herman, Jo, Math,
Sjaak en Ted
Blauwe bloemen 2: Gewone ereprijs - Jan Hermans
Veldwespen in Nederland - Marianne Vos
Het Maasbrachterbroek - Jan Hermans
Zondag 25 mei, middagexcursie naar Koningssteen - John Hannen
Voorjaar bij de Vlootbeek - Aidan Williams
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2013 - secretaris Ans Homburg
Wat is geluk? - Herman Brueren
Robinia pseudoacacia of Valse acacia - John Hannen
Het verhaal van Ans - Ans Homburg
Wandelroutenetwerk De Lus in de Linnerweerd - Lei Hulsbosch
Beste Mustela putorius - Rob Bömer
Jaarprogramma
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Foto: Marianne Vos

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

Zie hem machteloos te kijk hangen: de krachtige Paardenmestkever, opgetakeld door een slimme Viervlekwiel
webspin. Slechts een dun, ijzersterk spinnendraadje maakt het verschil tussen een leven van ijverig mestbolletjes
draaien, of zich tot voedsel te laten verpakken. De spin zal haar prooi doden met een chemische injectievloei
stof, die de keverinhoud oplost tot een smeuïge cocktail.
Voor de Paardenmestkever dé pechdag van zijn leven: voor de spin een smakelijke, eiwitrijke maaltijd
Marianne Vos

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne

