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Eifelexcursie naar Genfbachtal
en Alendorfer Kalktriften
door Jan Hermans
Ochtendwandeling naar het Genf
bachtal bij Nettersheim
De ochtendwandeling vindt plaats
nabij Nettersheim, waar het schitte
rende Genfbachtal is gelegen. We
bezoeken voornamelijk het bene
den-stroomse deel van de Genf
bach. Het heeft een begroeiing die
lijkt op die van een middelgebergte.
Plaatselijk is het Genfbachtal 120
m breed en van een geweldige land
schappelijke schoonheid. De beek
is grotendeels aan het zicht ont
trokken door een wilgen-elzenbe
groeiing, die zich als een zoombege
leidende begroeiing aan beide oe
vers van de beek heeft ontwikkeld.
Ons doel van deze ochtend zijn de
geweldige beekdalhooilanden, die
in mei/juni een ongelooflijke kleu
renpracht aan typische grasland
planten laten zien. Op de hoger ge
legen flanken een drogere vegetatie
met Bevertjes, Gewone vleugeltjes
bloem, Pijlbrem en Ruige leeuwen
tand, overgaand in een vochtiger
type met Adderwortel, Blauwe ra
punzel, Gewone dotterbloem en de
op vele plaatsen dominerende
Bosooievaarsbek. Op de drassigste
plekken groeien Brede orchis,
Echte koekoeksbloem, Moerasver
geet-mij-nietje en weer veel Adder
wortel. Het kleurenaspect is onver
getelijk. Deze hooilanden zijn on

bemest (vandaar hun bijzondere
schoonheid); ze worden in de nazo
mer gehooid of gemaaid. Door de
geweldige variatie in kruiden en
bloemplanten is ook de dagvlinder
fauna overeenkomstig rijk: Groot
geaderd witje, overal Bruin zand
oogje en Koevinkje, Paarse vuur
vlinder, Ringoogvlekparelmoer
vlinder en de prachtige Rode vuur
vlinder. De combinatie van een be
trekkelijk ongeschonden beekdal
met een weelde aan ouderwetse
hooilandbloemen maakt een wan
deling in dit gebied tot een onverge
telijke gebeurtenis.
Namiddag: tocht in de omgeving van
de Alendorfer Kalktriften
Na de lunch maken we tussen Rips
dorf en Alendorf een fraaie land
schapswandeling langs en voorbij
diverse kalktriften. Kalktriften zijn
kalkheuvels die rondom Alendorf
namen dragen als Kalvarienberg,
Hämmersberg en Eierberg. De af
wisseling in het landschap wordt in
deze regio grotendeels bepaald
door het reliëf. De kalkheuvels zijn
voornamelijk begroeid met Jene
verbesstruweel, dat zich hier nog in
groot aantal verjongt. Tussen de
Jeneverbessen kan men als plantenen vlinderliefhebber zijn hart opha
len. Met een beetje geluk zullen we
op die dag een groot aantal orchi
deeën tegenkomen: algemeen Grote

keverorchis en Grote muggenor
chis, verder Bergnachtorchis en de
bizarre maar weinig opvallende
Vliegenorchis, regelmatig Soldaatje
en op enkele plaatsen de Aange
brande orchis. Uiteraard worden
de orchideeën vergezeld van diverse
kalkgraslandsoorten, waarvan de
meeste in Nederland uiterst zeld
zaam zijn en beperkt tot enkele
kalksnippertjes in Zuid-Limburg.
Van de vlinders kunnen we Dam
bordje ontmoeten, Groot geaderd
witje, Bruin dikkopje, Zuidelijke
luzernevlinder, Dwergblauwtje en
diverse parelmoervlinders. Omdat
we niet alleen langs kalkgraslanden
wandelen, maar ook warme zoomen struweelbegroeiingen zien, zijn
ook andere interessante soorten te
verwachten: van de vlinders bij
voorbeeld Keizersmantel en Ko
ningspage, voor de plantenliefheb
bers onder andere Hokjespeul,
Prachtklokje en Bleek bosvogeltje.
De streek is eveneens rijk aan vo
gels; de Rode wouw behoort tot de
mogelijkheden en in de struwelen
nabij de kalkgraslanden zingen
zangertjes als Braamsluiper, Zwart
kop en Grasmus.
Kortom, ook deze middagwande
ling in het fraaie Eifellandschap zal
bij menigeen een onuitwisbare in
druk achterlaten.
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Bomen over bomen deel 20

Watercipres of Metasequoia
glyptostroboides (1)

Opmerking: Doordat deze boom
zo’n specifieke geschiedenis heeft, is
getracht deze zo compleet mogelijk
te schetsen, waardoor de tekst lan
ger is geworden dan normaal voor
dit onderwerp. Daarom is gekozen
voor twee delen die achtereenvolgens
worden gepubliceerd.
door John Hannen
Geschiedenis
In vrijwel iedere beschrijving van
de Metasequoia glyptostroboides
wordt aangegeven dat dit een soort
"levend fossiel" is. De Metasequoia
glyptostroboides veroorzaakte
nogal wat opschudding in de bota
nie, toen hij, nadat hij als fossiel
was beschreven, ontdekt werd en
hij niet was uitgestorven, maar er
nog levende exemplaren (als levend
“fossiel”) werden gevonden. Net als
de Coelacanth (zie foto), een
kwastvinnige vis, die ook eerst als
fossiel werd beschreven. Maar naar
later bleek nog voorkwam in de
wateren voor de kust van Afrika.
In de periode 1928 - 1936 zijn in
Japan de eerste beschrijvingen van
deze boomsoort op basis van fos
sielen uit Japan en Korea opge
steld. Het zijn twee Chinese weten
schappers, Hu Shian Sou en Cheng
Wan Chun, die deze fossielen ont
dekten in Lichuan County, in de
provincie Hubei. In dezelfde perio
de in Amerika onderzocht dr.
Ralph Chaney fossielen van Meta
sequoia, gevonden door John Day
Valley, die hij niet direct kon thuis
brengen. In 1941 bemerkte de Ja
panse paleo-botanicus Shigeru
Miki, die bezig was met Sequoia en
Taxodium uit de Verenigde Staten,
dat er bij enkele fossielen eigenaar
dige afwijkingen voorkwamen. In
4

plaats van de kenmerkende afwisse
lende bladeren zitten bij deze fos
sielen hun bladeren tegenover el
kaar. Ze hebben heel aparte kegels
die op een aparte wijze aan steeltjes
langs de twijgen staan. Bovendien
zijn de bladeren van deze mysteri
euze fossielen langer dan die van de
andere genera. Dit verbaasde Dr.
Miki, en na uitgebreid onderzoek
kon hij alleen maar logischerwijze
concluderen, dat deze fossielen wel
Taxodiaceae waren, maar iets an
ders dan Sequoia of Taxodium. Zo
doende stelde hij vast dat de tot op
dat moment nog niet gedefinieerde
fossielen uit zowel Japan, Korea en
Amerika uniek genoeg waren om
als nieuw geslacht te beschrijven.
Deze fossielen zijn gevonden in
kleibedden uit het vroege Plioceen,
ongeveer 7 of 8 miljoen jaar gele
den in Japan en Korea. Daar er
geen enkel fossiel jonger dan 1,5
miljoen jaar werd gevonden, werd
door Miki verondersteld dat deze
conifeer al zou zijn uitgestorven.
Vandaar zijn beschrijving als fos
siel. De fossiele bomen zijn veel ge
vonden in de lagen vanaf het late
Krijt; vanaf de tijd van de dinosau
russen tot het Mioceen. De fossie
len van Metasequoia zijn vooral op
het noordelijk halfrond gevonden.
Tegenwoordig worden maar drie
fossiele soorten onderscheiden: Me
tasequoia foxii, Metasequoia mille
ri en Metasequoia occidentalis. Dr
Miki noemde het nieuwe geslacht
Metasequoia; meta is Grieks voor
"als" of "vergelijkbaar" (genus) Se
quoia. Hij publiceerde zijn bevin
dingen in een artikel. Ironisch dat
juist in hetzelfde jaar dat de Meta
sequoia wordt geïdentificeerd als
een eigen geslacht, er levende exem
plaren worden ontdekt op zo’n

drieduizend mijl afstand! Een le
vend exemplaar wordt voor het
eerst ontdekt bij Wan Hsien in de
provincie Szechuan, waar drie
bomen zijn gevonden. De grootste
is 33 meter hoog met een diameter
van 3,3 meter op borsthoogte; de
andere twee zijn kleine bomen. Dit
zijn tevens de enige Metasequoia’s
in deze provincie; ze zijn gevonden
door Professor T. Kan verbonden
aan de National Central University
en het Ministerie van Bosbouw.
Juist tijdens de late herfst van 1941,
toen hij in Centraal-China op reis
was, zag hij langs de weg bij
Moutao-chi in Wan Hsien een
grote loofboom. Door de inboor
lingen werd hij shui-sa (Waterspar)
genoemd en als een heiligdom ver
eerd. Dit trok de aandacht van pro
fessor Kan. Vanwege de herfst had
de boom alle bladeren laten vallen,
waardoor hij er niet veel van kon
maken. In het daarop volgende jaar
ging T. Wang, een medewerker van
het Centraal Bureau voor de Forest
Research, op verkenning in de bos
sen bij Shenlung-chia. T. Wang
werd gestuurd en betaald door de
heer Lung Xin Yang, hoofd Agri
cultural High School. In de buurt
van een dorp, Moudao (Mo- taochi), in de provincie Sichuan, verza
melde hij herbariummateriaal. De
groene takken en vruchten van een
soort die hij meenam naar Nanking
noemde hij Glyptostrobus pensilis
(Chinese moerascipres), een blad
verliezende conifeer uit het zuiden
van China. Dit materiaal werd in
1945 onderzocht door professor
Wan Chun Cheng (National Cen
tral University in Zhongjing) en
Dr. H.H. Hu (directeur Fan Me
morial Institute Biology). Dr. Hu
kende de beschrijving van het fos

siel van Dr. Miki en zag meteen
overeenkomsten die juist in de rich
ting van dit “fossiel” moesten wor
den gezocht. Ook Prof. Cheng gaf
aan dat dit afweek van het al be
schreven geslacht Glyptostrobus.
Het moest wel een nieuw genus zijn
ook vanwege tegenovergestelde
schilden van de schildvormige
vruchtlichamen. Deze opvallende
verschillen weken af van Glypto
strobus; alleen de in de winter af
vallende lineaire bladeren lijken bij
beide bomen enigszins op elkaar.
Deze beide professoren zijn door
hun ontdekking als auteur bij de
officiële naamgeving toegevoegd.
Vandaar de officiële naam Metase
quoia glyptostroboides Hu et
Cheng. Professor Cheng stuurde in
1946 nog twee expedities in februa
ri en mei naar China om te zoeken
naar meerdere bomen. Zijn assis
tent Dr. Hsueh vond nog 22 extra
bomen. Door financiële ondersteu

ning van het Arnold Arboretum
(Harvard University) heeft Dr. Hu
in september een expeditie georga
niseerd om meerdere levensvatbare
zaden te verzamelen, waarbij nog
maals honderd extra bomen wer
den gevonden op hellingen, langs
beekjes en in de buurt van rijstvel
den. Begin januari 1948 ontving het
Arnold Arboretum deze zaden,
waarna deze reeds aan het eind van
de maand ontkiemden. Het Arnold
Arboretum verspreidde de Metase
quoia over de hele wereld.
Naamgeving
In de vorige aflevering heb ik een
beschrijving gegeven van de Mam
moetboom, die behoort tot de fa
milie der Taxodiaceae. Samen met
Sequoia en Taxodium behoort ook
de Metasequoia tot dezelfde fami
lie. Daar Dr. Miki bezig was met de
beschrijving van Sequoia’s en het
hem aangereikte fossiele materiaal
hier veel op leek, gaf hij hem de ge
slachtsnaam Metasequoia (meta is
gelijk). Dr. Wang die in 1942 enke
le exemplaren vond, gaf hem eerst
de naam Glyptostrobus pensilis
vanwege de gelijkenis op de Chine
se moerascipres. De hoogleraren
Hu en Cheng beschreven deze nieu
we conifeer, waarbij het verband
met het geslacht Metasequoia van
Dr. Miki werd ontdekt. Behalve de
goede geslachtsnaam kreeg het de
soortnaam glyptostroboides, van

wege de vergissing van Dr. Wang.
De Metasequoia glyptostroboides
is nog de enige levende soort van
het geslacht Metasequoia. Dit
noemt men een monotypisch ge
slacht.
Paleontoloog Ralph Chaney wou
met zijn naam Dawn Redwood ver
wijzen naar het “fossiele“ verleden
van deze boom want dawn verwijst
oorspronkelijk naar de “dage
raad”. Hiernaar verwijst ook de
Duitse naam Urweltmammut
baum. In Nederland noemen ze
hem Watercipres, Chinese sequoia,
Chinese schijncipres. In China noe
men ze hem Shui shan.
Beschrijving
De Metasequoia glyptostroboides
is een sterk groeiende en bladverlie
zende conifeer met een eerst nog
smalle piramidale kroon, die later
breed piramidaal uitgroeit met een
breedte onder tot circa 10 m. Hij
kan in Nederland en België hoogtes
bereiken tot 25 m, waarbij ze een
stamdiameter op borsthoogte van
wel 2 m kunnen bereiken. In China
kunnen ze zelfs tot 40 m hoog wor
den. Aan de kaarsrecht groeiende
hoofdstam staan zeer regelmatige
vertakkingen, waarvan de jonge
twijgen iets schuin omhoog gericht
zijn en de oudere takken vrijwel ho
rizontaal staan. De schors, eerst
rood dan roodbruin, wordt later
grijzer. Hij schilfert bij volwassen
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bomen in lange draden af. In Dene
marken gebruiken de eekhoorns de
schilfers voor het bouwen van nes
ten. De stam vormt op wat latere
leeftijd in het onderste deel vaak
een opmerkelijk grillig geribde en
knoestige structuur. De jonge
scheuten zijn groen, soms blauw
achtig en kaal; ze verkleuren later
naar bruin. De takken zitten tegen
over elkaar, in tegenstelling tot die
van de Moerascipres waar ze ver
spreid zitten.
Bladeren op de kortloten zijn te
genoverstaand en één centimeter
lang. In de herfst verkleuren ze van
geel via roodbruin tot bronsbruin
en oranjebruin; ze vallen daarna
samen met de kortloten af. Metase
quoia is één van de weinige conife
ren, die het loof in de winter ver
liest. Aan de langloten staan de
naalden rondom de twijg die indivi
dueel afvallen.
In het voorjaar vormt de Metase
quoia weer nieuw loof aan de oran

jerode twijgen.
De naalden zijn plat, luchtig en va
renachtig; ze voelen zacht aan en
hebben aan de bovenzijde een
blauwgroene kleur. Aan de onder
zijde zijn ze heldergroen en hebben
ze twee strepen; elk uit 4-6 rijen
huidmondjes gevormd. Soms, bij
warme winters, vormt de boom te
vroeg nieuwe naalden, die dan kun
nen bevriezen. De schade wordt
vrijwel altijd hersteld. De Waterci
pres is een eenhuizige boom, die
bloeit met weinig opvallende een
slachtige bloemen. Uit de vrouwe
lijke bomen worden in september
de langgesteelde en hangende ke
gelvormige vruchten gevormd. De
tegenoverstaande schilden van de
kegels zijn opvallend, maar ook ty
pisch door de inkervingen op de
rand van iedere kegelschub. Hier
aan dankt de boom zijn soortnaam
glyptostroboides; glyptostroboides
komt van het Griekse werkwoord
gluphein dat inkerven betekent. De

bomen vormen pas op twintigjarige
leeftijd kiemkrachtig zaad. Opper
vlakkig lijkt de Watercipres veel op
de Moerascipres (Taxodium dis
tichum) echter op drassige grond
zie je juist bij Moerascipressen op
de grond vaak hoge ademwortels
(pneumatoforen) die een Waterci
pres niet heeft. Een ander opval
lend kenmerk van de Watercipres is
dat er vaak zijtwijgjes onder twij
gen ontstaan en niet in de oksel
ervan.
Wordt vervolgd....

Varia-avond op 20 november 2015
Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
door Lei Hulsbosch
Op vrijdag 20 november houdt
Landschapsvereniging “De Kring
loop” speciaal voor haar leden een
varia-avond. De avond wordt ge
houden in basisschool Triangel te
Linne; aanvang 19.30 uur. Deze
avond is uitsluitend voor leden van
“De Kringloop”.
Reserveer deze datum alvast in Uw
agenda!
Speciaal voor de leden van “De
Kringloop”, die iets willen vertellen
of willen laten zien over een zelf te
kiezen onderwerp is na het succes
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van 2005, 2007, 2009, 2011 en 2013
wederom een varia-avond in ons
jaarprogramma opgenomen.
Maak fantastische foto's, filmopna
men, geluidsopnamen of verslagen
van wandelingen en laat andere
leden van "De Kringloop" er ook
van genieten. Heeft u een "speciale"
hobby of ergens onderzoek naar
gedaan, doe daarvan aan ons ver
slag. De onderwerpen zijn geheel
vrij. De tijd die u voor het onder
werp denkt nodig te hebben is ook
geheel vrij.
De enige beperking die wij stellen,
is dat het in een of andere vorm iets
te maken moet hebben met de doel

stellingen van onze vereniging.
Bij deze doen wij alvast een beroep
op onze leden om daadwerkelijk
een bijdrage te leveren voor de ge
zellige varia-avond. Denk er nu al
over na!! en geef u daarna op.

Voorjaarsexcursie op
26 april naar
IJzerenbos
door John Hannen
Zondagochtend 26 april om 10.00
uur verzamelen we ons bij het station
van Susteren. Vanaf dit punt start
deze ruim twee uur durende excursie
door het IJzeren bos met veel aan
dacht voor de typische flora en fauna
van dit aparte gebied.
Het IJzeren bos en het Hout zijn
beide natuurgebieden in de ge
meente Echt-Susteren, die door de
Rode Beek worden gescheiden. Het
gebied wordt gekenmerkt door
vochthoudende loofbossen op
kleiige grond. Gezien de vele sloot
jes in het IJzeren bos is het een van
oorsprong nat gebied, onder in
vloed van regionaal grondwater af
komstig van het plateau van Ko
ningsbosch. We lopen door een af
wisselend gebied met loofbos, gras
land en enkele akkers. Het bos
staat bekend vanwege zijn voor
jaarsbloeiers zoals Gevlekte arons
kelk, Eenbes, Slanke sleutelbloem
(velden), Muskuskruid en tapijten
van Bosanemonen. Op de akkers
wordt door Natuurmonumenten,
op ecologisch verantwoorde wijze,
Winterrogge verbouwd, waar nog
enkele zeldzame akkeronkruiden te
vinden zijn zoals: Groot spiegel
klokje, Muizenstaart en Grote leeu
wenklauw. Afhankelijk van de vo
geltrek kunnen we mogelijk al ge

nieten van de eerste tonen van
vroege zomergasten als: Fitis, Tjif
tjaf en mogelijk een Nachtegaal.
Bijzondere dieren van dit gebied
zijn de Grootoorvleermuis, Fluiter
en Grauwe vliegenvanger. Ook is er
de laatste jaren weer sprake van de
Boomkikker die wordt waargeno
men; de Boomkikker is natuurlijk
uit het nabijgelegen gebied De
Doort afkomstig. Gezien het tijd
stip van het jaar en van de dag is de
kans vrijwel nihil dat we een van
bovengenoemde dieren zullen te
genkomen.
Doordat meerdere bedreigingen de
natuurwaarden van dit uitzonder
lijke gebied kunnen aantasten is er
door Natuurmonumenten een ac
tielijst opgesteld, waarbij de vol
gende zaken worden nagestreefd:
Omvorming van het populierenbos
continueren; een hydrologisch
meetnet inrichten om de oorzaken
op te kunnen sporen van de verdro
ging; zoveel mogelijk grondverwer
ving voor natuurbeheer nastreven;
een hydrologisch onderzoek te
doen naar de gevolgen van de ver
legging van de Middelsgraaf rich
ting IJzeren bos.
Dus mensen noteer deze ochtend in
uw agenda en zorg dat u tijdig aan
wezig bent; het is een interessant
gebied. De excursie staat onder lei
ding van Jo van Pol en John Han
nen. Mogelijk zullen we hier vele
plantensoorten en/of andere verras
singen tegenkomen. Gezien de ter
reinomstandigheden zijn stevige
schoenen aan te bevelen. Zorg ook
voor een loep en/of fotocamera.

IJzerenbos Bosanemonen (foto: Ans Homburg)

Aankondiging busexcursie op 13 juni
naar de Eifel
door Lei Hulsbosch
Traditioneel houden we om het jaar
een eendaagse busexcursie. De laat
ste jaren hebben wij vaak voor de
Eifel gekozen omdat hier nog altijd
nieuwe mooie plekjes te vinden zijn
en het betrekkelijk eenvoudig te be
reiken is. In 2015 bezoeken we weer
twee mooie terreinen in de Eifel in
de buurt van Nettersheim en Rips
dorf.
Het programma ziet er als volgt uit:
7.00 uur
vertrek vanuit Linne;
9.00 uur
tussenstop, kopje koffie in Urft;
10.00 uur tot 12.00 uur
morgenexcursie;
12.30 uur tot 14.00 uur
diner in Urft;
14.30 uur tot 16.30 uur
middagexcursie;
17.00 uur
tussenstop, een kopje koffie;
circa 19.00 uur
terug in Linne.
De kosten voor deze reis bedragen
€ 49,50 per persoon. Dat is inclusief
de reiskosten, koffie en gebak in de
ochtendpauze, diner in de middag
pauze, koffie in de middagpauze en
de excursies. Eventuele drankjes en
dergelijke komen voor eigen reke
ning. Mochten er vragen zijn over
deze excursie dan kunt u altijd con
tact opnemen met Lei Hulsbosch
0475-463239 of zich aanmelden via
cursussen@dekringlooplinne.nl.

John Hannen vertelt...
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Natura 2000
Gebieden in
Limburg:
'Het Swalmdal'

Paarbladig goudveil / Chrysosplenium oppositifolium (foto: Marianne Vos)

door Jan Hermans
Inleiding
De natuur in Europa staat onder
grote druk en verdient onze zorg en
aandacht. Zo werken de lidstaten
van de Europese Unie aan het reali
seren van een internationaal net
werk van beschermde natuurgebie
den: Natura 2000.
Het doel van Natura 2000 is het be
houd en herstel van de biodiversi
teit in Europa. Men wil dit berei
ken door twee richtlijnen: de Vogel
richtlijn en de Habitatrichtlijn. Ook
in Limburg zijn een aantal gebie
den aangewezen als Natura 2000
gebied. In de komende afleveringen
van dit jaar, zal ik steeds een Lim
burgs natuurgebied, dat valt onder
de Europese Natura 2000 bestem
ming, toelichten. De Limburgse ge
bieden die in willekeurige volgorde
aan de beurt komen zijn: het
Swalmdal, Roerdal, Maasduinen,
Leudal, Meinweg en Groote Peel.
De keuze is op deze Midden-Lim
burgse Natura 2000 gebieden ge
vallen, omdat ze bij de meeste leden
bekend zijn. Vele malen hebben we
deze gebieden of een deel ervan be
zocht. Het feit dat deze gebieden
uitgekozen zijn als Natura 2000 ge
bied betekent dat ze een hoge mate
van biodiversiteit bezitten en ook
landschappelijk van grote waarde
zijn.
Het Swalmdal
Het Swalmdal ligt op de oostflank
van het Maasdal, tussen Roermond
en Beesel. Op de flanken van het
Maasdal ontspringen bronnetjes en
aan de voet van de terrassen treedt
(ijzerrijke) kwel op. Op deze plek
ken liggen nog restanten van soor
tenrijke elzenbossen met daarin als
belangrijke, streng beschermde Eu
ropese soort de Zeggekorfslak
(Vertigo moulinsiana). Andere be
8

De meanderende Swalm (foto: Marianne Vos)

langrijke soorten in het snelstro
mende water van de Swalm zijn de
recent aangetroffen Gaffellibel
(Ophiogomphus cecilia) en de Ri
vierdonderpad (Cottus gobio). Ook
zijn de voorkomende begroeiingen
van Vlottende waterranonkel (Ra
nunculus fluitans) van belang.
Landschap
De Swalm is een sterk meanderend
riviertje, die zich in het terrassen
landschap van de Maas een diep en
steil dal heeft uitgesleten. Het ter
rassenlandschap is in Midden-Lim
burg gevormd door afzettingen van
Rijn en Maas. Op de hoogst gele
gen gronden, waar Rijnafzettingen
liggen, heeft de Maas een breed dal
uitgesleten. Zo voegde de Maas
steeds een trede aan het landschap
toe en moest de Swalm dit patroon
volgen. Op het punt waar de
Swalm in de Maas uitmondt, in de
nabijheid van de Peelrandbreuk, is
de situatie nog ingewikkelder. De
Maas botst hier tegen de Peelrand
breuk op; ze kan deze hindernis
moeilijk nemen en heeft daardoor
stroomopwaarts een sterke mean
dering doen ontstaan. Door het
complexe landschap met opvallen
de hoogteverschillen en een sterke
meandering van de Swalm is hier
geomorfologisch een buitengewoon
afwisselend landschap ontstaan. De

Swalm wordt gevoed door kwelwa
ter. Ze ontspringt in Duitsland, on
geveer 30 km over de grens. Het
Duitse gedeelte van de Swalm is in
de jaren dertig gekanaliseerd, waar
bij ze bovendien op een aantal
plaatsen wordt gestuwd. Van de
voormalige moerassen resteert nog
slechts een klein gedeelte in de
vorm van het reservaat Elmpter
Schwalmbruch. Aan de voet van de
steilranden en plekken, waar de
beek de terrassen aansnijdt, komen
diverse bronnen voor. Op de
Swalm monden nog twee andere
beken uit: aan de zuidkant de Ep
penbeek en aan de noordoostzijde
de Teutebeek.
Natuurwaarde
Het Swalmdal is bij biologen voor
al bekend vanwege de door kwel
water gevoede beekbegeleidende
bossen. In de benedenloop van de
beek liggen fraaie voorbeelden van
het zogenaamde Veldkers-Elzen
broekbos. Dit speciale type bos
vindt men in Nederland slechts in
Midden-Limburg en in Twente.
Deze elzenbossen zijn herkenbaar
aan de overheersing van Moeras
zegge met als opmerkelijke andere
soorten veel Gewone dotterbloem,
maar ook Paarbladig goudveil en
Bittere veldkers. De twee laatstge
noemde plantensoorten geven het

typisch bronmilieu aan. De Moe
raszegge-vegetatie vormt het habi
tat voor de Zeggekorfslak. De Zeg
gekorfslak overleeft juist in deze el
zenbroekbossen omdat de moeras
sen als gevolg van de sterke kwel
stromen ’s winters niet dichtvrie
zen. Van belang is dus een continue
aanvoer van water vanuit de hoger
gelegen terrasgronden. De bronnen
langs de Swalm herbergen een bij
zondere macrofauna in de vorm
van platwormen, kokerjuffers en
steenvliegen.
In het Swalmdal komen naast
bronbossen, ook nog botanisch
waardevolle graslanden voor.
De Swalm zelf is rijk aan vissoor

Vogelcursus 2015
door Lei Hulsbosch
De vogelcursus wordt dit jaar voor
de 24e keer zonder onderbreking
gehouden.
De gidsen zijn er weer in geslaagd
om een programma samen te stel
len voor de vogelcursus beginners
en gevorderden.
Het thema voor de beginners is na
tuurlijk het leren kennen van veld
kenmerken en geluiden van de
meest algemene vogels in eigen om
geving.
De gevorderden hebben dit jaar als
thema:
Vogelgroepen van heidevegetaties
en vogelgroepen van grazige vege
taties.
Tijdens deze cursus en de excursies
zullen we extra aandacht schenken
aan de onderscheidende kenmerken
van deze soorten; kennis van zang
en roep speelt daarbij een belangrij
ke rol.
Voor 2015 bestaat het cursusaan
bod uit:
één informatieavond op vrijdag 10
april om 19.30 uur in de centrale
ruimte van basisschool Triangel te
Linne. Tijdens deze informatie
avond zullen wij aan de hand van
het cursusboekje op een aantal as

ten, waaronder de reeds genoemde
Rivierdonderpad, het Bermpje (een
soort modderkruiper) en de Rivier
grondel. Ook allerlei jonge exem
plaren van riviervissen, zoals
Blankvoorn, Baars en Pos, benut
ten de Swalm als kraamhabitat.
Langs de Swalm broeden IJsvogel
en Grote gele kwikstaart. Recent is
ook de Bever als vaste bewoner ge
signaleerd.

stoven steile terrasrand op de oos
telijke oever van de Maas en in de
nabijheid van de ruïne van een kas
teeltoren uit de 14de eeuw, de
Ouborgh.

Van de voormalige stroomdalvege
tatie op de oeverwallen is helaas
niet meer veel over. Schamele res
tanten van deze vroeger zo kleurige
vegetatie zijn nog te vinden aan de
voet van de Donderberg, een over

Het verloop van de Swalm van het
arme plateau met bos en heide aan
de Duitse grens naar het Maasdal
laat ook een typische gradiënt zien
in de vogelbevolking. Heidevogels
zoals Roodborsttapuit, Boompie
per en Boomleeuwerik vindt men
aan de oostzijde. De benedenloop
laat vogels zien die meer binding
hebben met het Maasdal waaron
der Meerkoet, Bergeend, Rietgors
en soms Blauwborst.

pecten van het herkennen van vo
gels ingaan;
vier vroege ochtend excursies:
het Leerke Ven in Panheel op zon
dag 12 april om 7.00 uur;
het Rozendaal/Reigersbroek in
Montfort op zondag 19 april om
7.00 uur;
de Isabellagreend in Herten op
zondag 3 mei om 6.00 uur;
het Melicker Ven in Herkenbosch
op zondag 17 mei om 6.00 uur.
De excursies starten precies op tijd.
Wees dus op tijd en … goed ge
kleed, want het kan ‘s morgens
vroeg nog flink koud zijn. Eindtijd
van de excursies is gepland om
streeks 10.00 uur (bij 7.00 uur start)
respectievelijk 09.00 uur (bij 6.00
uur start).
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch op
geven bij Lei Hulsbosch (tel.
0475-463239) of via e-mail: cursus
sen@dekringlooplinne.nl.

De kosten voor de cursus bedragen
€ 14,00 voor leden en € 24,00 voor
niet-leden van "De Kringloop".
Deelnemers die zich aanmelden
voor de Beginnerscursus en niet in
bezit zijn van het Beginnersboek,
betalen € 10,00 extra in verband
met de kosten van het dikke (in
kleur), uitgebrachte Beginnersboek.
Het cursusgeld vooraf overmaken
op rekening: NL70ING
B0004709759 ten name van Land
schapsvereniging de Kringloop
onder vermelding “Vogelcursus
2015”.
De opgave moet geschieden voor 5
april. Indien op deze dag het cur
susgeld niet binnen is, behoort U
niet tot de deelnemers en ontvangt
U ook geen uitnodiging.
Rest ons U nog een fijne, gezellige,
maar vooral leerzame cursus toe te
wensen, namens de gidsen: Jan
Hermans, Leo Koster, Geert Pee
ters, Jo van Pol en Tom Storcken.

Zomertaling (foto: Nicky Hulsbosch)
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De Hoornaar

Hoornaar, Vespa crabro (foto: Marianne Vos)

door Marianne Vos
Hoornaars hebben de reputatie
agressief te zijn, hetgeen op een
misverstand berust. Ze mijden con
flicten, omdat het de relatief grote
insecten veel energie kost. Pas bij
ernstige verstoring of bedreiging
komen ze in actie en zetten hun
angel in als wapen. Dat men gepas
te afstand dient te houden van een
nest spreekt voor zich en geldt voor
alle wespennesten; de dieren zijn in
een constante staat van paraatheid
om hun nest te verdedigen.
Een ander misverstand betreft het
gif, dat zo krachtig zou zijn dat een
steek dodelijk kan zijn. Een Hoor
naar verbruikt per injectie 10 tot 50
procent van de 0,5 milligram die ze
ter beschikking heeft. Ter vergelij
king; de gifblaas van een Honingbij
bevat 0,3 milligram gif en wordt
volledig geleegd doordat de angel

10

in de huid achterblijft. Een bijen
steek is dus veel krachtiger, maar
door de iets hogere concentratie
acetylcholine wordt de steek van
een Hoornaar als pijnlijker ervaren.
Personen met een allergie voor bij
en- of wespengif moeten altijd een
tegengif binnen handbereik heb
ben.
Wereldwijd zijn 23 soorten Hoor
naars bekend, waarvan er slechts
één in ons land voorkomt, kortweg
Hoornaar (Vespa crabro) ge
noemd. Ze behoren tot de plooi
vleugelwespen, de Vespidae. Met
een grootte van 29 tot 35 millimeter
is een Hoornaarkoningin een in
drukwekkende verschijning; een
mannetje dat tot 28 millimeter
groot kan zijn, eveneens. Werksters
worden maximaal 24 millimeter.
De koningin wordt in de herfst be
vrucht en brengt de winter door op

een beschutte plaats. Haar li
chaamsfuncties gaan op spaarstand
en dankzij de aanmaak van glyce
rol bevriest ze niet. Midden april,
als de gemiddelde dagtemperatuur
stijgt, ontwaakt ze. Allereerst
maakt ze een verkenningsvlucht om
een geschikte nestplaats te vinden bij voorkeur een boomholte – en
stilt haar honger door insecten te
vangen en boomschors aan te tap
pen om het sap te drinken. Daarna
gaat ze meteen aan het werk. Ze be
vestigt een kort steeltje, vervaar
digd uit houtpulp vermengd met
speeksel, aan het plafond van de
nestholte, waarna ze met de bouw
van de zeshoekige broedcellen be
gint. In totaal maakt ze 40 tot 50
cellen, waarin ze haar eitjes depo
neert. Na vijf tot acht dagen slui
pen de larven uit, die vervolgens
vijf vervellingstadia doorlopen.
Dan spinnen de larven zichzelf in,

transformeren tot pop en komen na
circa veertien dagen als werksters
tevoorschijn. De koningin produ
ceert voortdurend feromonen die
voorkomen dat haar dochters
vruchtbaar worden. Zodra er vol
doende werksters zijn, beginnen ze
gezamenlijk aan een belangrijke
taak: het gehele nest voorzien van
een beschermend omhulsel, waar
van de opening zich aan de onder
zijde bevindt. Als materiaal wordt
houtpulp, gemengd met speeksel
gebruikt. Vanaf de voltooiing vliegt
de koningin niet meer uit maar
wijdt zich helemaal aan haar taak
om eitjes produceren. De werksters
zijn constant in de weer met het
voeden van larven en koningin en
het op temperatuur houden van het
nest. Ook ’s nachts gaan de werk
zaamheden onverminderd voort,
waarbij zich een eigenaardig feno
meen voordoet; ongeveer twintig
keer per nacht valt de hele kolonie
als op commando gedurende dertig
seconden in een diepe slaap.
Als voer voor de larven dienen fijn
gekauwde borststukken van insec
ten. Poten, vleugels en achterlijf
hebben geen voedingswaarde. De
larven geven voedselrijke zoete
druppeltjes af, waarvan zowel de
werksters als de koningin gebruik
maakt. Als de werksters in een peri
ode met slecht weer niet kunnen
uitvliegen vormen de larvendrup
pels een reservevoedselbron. Behal
ve insecten dient valfruit, nectar,
boomsap en honingdauw als voed
selbron.
Tussen half augustus en half sep
tember bereikt het Hoornaarvolk
de grootste omvang en telt 400 tot
700 individuen. Afhankelijk van de
beschikbare ruimte die een boom
holte te bieden heeft, is het nest tot
zestig centimeter hoog en dertig tot
veertig centimeter breed. Dit is de
periode dat de koningin de sperma
voorraad, die ze in de herfst ont
ving, selectief gaat inzetten. Haar
achterlijf bevat een ruimte, sperma
theca of receptaculum seminis ge
noemd, waarin het sperma een aan

tal maanden opgeslagen lag, zonder
aan kwaliteit in te boeten.
Bevruchte eitjes worden geslachte
lijke Hoornaarvrouwtjes; de toe
komstige koninginnen die het vol
gende voorjaar een nieuwe staat
zullen vormen. Onbevruchte eitjes
worden mannelijke Hoornaars. De
komst van de eerste geslachtelijke
vrouwtjes kondigt tevens het einde
aan van de Hoornaarstaat. De
werksters bekommeren zich almaar
minder om het welzijn van hun ko
ningin en richten hun zorgplicht ge
heel op de geslachtsdieren. De nog
aanwezige larven worden tot voed
sel verwerkt en de uitgeputte ko
ningin verlaat het nest om te ster
ven. Tenslotte vliegen de mannelij
ke en vrouwelijke geslachtsdieren

uit om te paren, bij voorkeur met
individuen uit andere kolonies. De
uitwisseling van genen brengt een
stabieler nageslacht voort dan met
dieren met dezelfde genen. De man
netjes sterven na enkele weken; hun
taak zit erop. Zodra de gemiddelde
dagtemperatuur daalt zoeken de
bevruchte vrouwtjes een geschikte
plek om te overwinteren. Niet alle
dieren overleven deze periode. Een
deel valt ten prooi aan schimmels,
met name aan Entomophthora, of
wordt ontdekt door een hongerige
vogel. Vanaf half april zijn ze weer
actief; de prachtig getekende, in
drukwekkende en vreedzame
Hoornaars.

Raat van de Hoornaar (foto: Marianne Vos)
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Lezing over akkervogels op vrijdag 27 maart
Op vrijdag 27 maart geeft Boena van Noorden een lezing over akkervogels in het Hamstergebied Sibbe. De lezing
begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur; ze zal gehouden worden in de centrale ruimte van basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne. Ook niet leden zijn op deze avond van harte welkom.
het Bestuur

Akkervogels in het Hamsterreservaat Sibbe
door Boena van Noorden
In 2002 werd in Sibbe (bij Valken
burg) het eerste Hamsterreservaat
in Nederland gecreëerd. Voor zo
ver ik kon nagaan is dit zelfs een
wereldprimeur geweest. In eerste
instantie was dit reservaat en de
zeven andere reservaten die daarop
volgden, bedoeld om het uitsterven
van de Hamster in Nederland te
voorkomen. Al heel snel kwam het
besef bij de beheerder, dat met heel
kleine aanpassingen zo’n reservaat
geschikt gemaakt kon worden voor
niet alleen de Hamster, maar voor
alle dieren die sterk gebonden zijn
aan het akkerlandschap. Niet
vreemd want het gaat niet alleen
slecht met de Hamster, maar met
vrijwel alle planten en dieren die af
hankelijk zijn van een extensieve

Veldleeuwerik (foto: Nicky Hulsbosch)
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kleinschalige akkerbouw. Denk
hierbij aan (rode lijst) soorten als
de Handjesereprijs, Kleine parel
moervlinder, Grauwe gors en Veld
leeuwerik.
Vanaf het begin (2002) is niet alleen
de ontwikkeling van de Hamster in
de Hamsterreservaten gevolgd,
maar ook die van de vogels. Een en
ander geschiedde onder de regie
van de Provincie Limburg, die mo
menteel hoofdverantwoordelijke is
voor het natuurbeleid. Voor de
overheid is het niet alleen belang
rijk dat er beschermingsmaatrege
len worden uitgevoerd, maar zeker
ook vindt zij, dat er naar het resul
taat hiervan moet worden gekeken.
Naast het eenvoudig maandelijks
tellen van de vogels werden ook al
lerlei andere onderzoeken uitge
voerd. Een belangrijke vraag bij de

meeste van deze onderzoeken was
en is nog steeds, hoe het beheer van
de reservaten voor de bewoners
van de akkervogelgemeenschap
verder geoptimaliseerd kan wor
den. Tijdens de lezing zullen tal van
deze vogelonderzoeken worden
aangestipt en de resultaten worden
getoond. Hieruit blijkt weer dat de
natuur letterlijk grenzeloos is en er
zelfs diverse links tussen Finland en
het Hamsterreservaat in Sibbe be
staan! Heel kort wordt de luiste
raar even de collegebank in getrok
ken, om een mini-college toegepas
te ecologie bij te wonen. Dit alle
maal om de akkernatuur nog beter
te kunnen begrijpen en met die
kennis haar beter te kunnen be
schermen.

deel 2

Linne en de Romeinen
door René Theunissen
In 1961 werden bij een archeologi
sche opgraving aan de Ossenberg
weg in Linne 25 Romeinse graven
aangetroffen. Tijdens de opgraving
werden door een medewerker van
de ROB (Rijksdienst Oudheidkun
dig Bodemonderzoek) aantekenin
gen gemaakt: voor deze artikelen
werd van deze aantekeningen ge
bruik gemaakt.
9 oktober 1961 wordt begonnen
met de opgraving echter voorlopig
zonder belangrijke vondsten.
“10 oktober: aanwezig 6 arbeiders.
Weer is bijzonder mooi. Bezoekers:
baron J. van Hövell tot Westerflier;
G. Janssens en J. Janssens.”
“De sleuf werd in westelijke rich
ting nog een tiental meters ver
lengd- de totale lengte bedroeg nu
34 meter. Uitgezonderd een oude
ingraving van geringe omvang,
waarvan de vulling uit humusrijk
zand met houtskoolspikkeltjes be
stond, waren geen andere cultuur
sporen aanwezig.”
“Woensdag 11 oktober. Aanwezig
8 arbeiders. Weer: aanvankelijk
zonnig, later overdrijvende bewol
king – zacht. Bezoekers: de hrn.
Bogaers, Bekker en Maenen G.S.
D. Roermond. De aandacht con

centreerde zich op sleuf II waarin
ook weer na verwijdering van 2
steek bovengrond, aan de aanleg
van het eerste vlak werd begonnen.
Het schervenmateriaal kwam ge
heel met dat van de eerste sleuf
overeen. Er werd echter meer Ro
meins aardewerk aangetroffen.”
“Maandag 16 oktober. Aanwezig 6
arbeiders. Weer: aanvankelijk mist,
later zonnig en zacht. Bezoekers: de
heer J. Janssens en echtgenote en
de heer van Haastrecht.”
“ Vrijdagmiddag j.l. toen de man
nen de uitbreiding van sleuf II op
aangegeven diepte hadden gebracht
en bezig waren met het bijwerken
van de kanten raakten ze de boven
rand van een pot. Ogenblikkelijk
werden de werkzaamheden ter
plaatse gestopt en de vindplaats
met los zand afgedekt. Bravo G.S.
D. voor zoveel discipline!”
Vanaf 19 oktober worden diverse
graven en belangrijke vondsten
aangetroffen. Op 19 oktober wor
den twee geverniste Romeinse be
kers; een terra sigillata schaal; een
kruik; een fibula (mantelspeld) en
een munt aangetroffen.
Op 26 oktober een geverniste aar
dewerk schotel en een beker.
Op 7 november een fragment van
een bronzen armband en een cre
matie graf. Op 15 november een
kruik; een terra sigillata schaal en
een crematiegraf. Op 22 november

een bronzen broche en twee arm
bandjes; een ruwwandige kom; een
geverniste beker, een munt en spij
kers.
Tot en met 29 november worden
nog allerlei vondsten aangetroffen.
Een groot aantal van deze vondsten
belandt na onderzoek door de
ROB in het Bonnefantenmuseum
in Maastricht en bevindt zich thans
in het Provinciaal Archeologisch
Depot in Maastricht.
In 1981 en 1982 werden in Maas
bracht, Steenakker, resten van een
Romeinse villa opgegraven met o.a.
zeer bijzondere muurschilderingen.
In 2001 tenslotte werd langs het
tracé van de transportleiding van
de Waterleiding Maatschappij
Limburg een archeologisch onder
zoek uitgevoerd eveneens vlakbij de
Ossenbergweg. Daarbij werden o.a.
Romeinse aardewerkscherven aan
getroffen.
Een mogelijke relatie tussen de villa
in Maasbracht, hemelsbreed, circa
750 meter verwijderd van de Ro
meinse graven aan de Ossenberg
weg, opgegraven in 1961, is niet on
denkbaar maar is tot op heden niet
verder onderzocht. In het algemeen
wordt aangenomen dat in de Ro
meinse Tijd de afstand tussen een
villa en een begraafplaats ongeveer
met de zichtafstand overeenkomt.
In dat geval is 750 meter een te
grote afstand. Gezien de hoge kwa
liteit van een aantal vondsten be
hoorden enkele van de overledenen
mogelijk tot de plaatselijke Ro
meinse elite. Dat Linne en direkte
omgeving in de Romeinse tijd be
woning en begraving kenden is in
elk geval wel bewezen.

Terra sigillata kom
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Jaarprogramma 2015
Vrijdag 27 maart
Dialezing door de heer Boena van Noorden over akkervogels in Limburg.
Zondag 26 april
Ochtendexcursie naar het IJzerenbos in Susteren met speciale aandacht voor de voorjaarsflora.
Zondag 31 mei
Middagexcursie naar het gebied de Tuspeel, een goed ontwikkeld hoogveen omringd door loof-en naaldbos.
Zaterdag 13 juni
Busexcursie naar de Eifel met speciaal aandacht voor flora en fauna. Alleen voor leden.
Zondag 12 juli
Ochtendexcursie naar het Meerlebroek bij Beesel; een natuurontwikkelingsgebied.
Zondag 27 september
Middagexcursie naar het Leudal, in de omgeving van de Busschop bij Heythuysen.
Zondag 18 oktober
Ochtendexcursie naar het Munnichsbos bij ‘t Reutje, een eeuwenoud bos met machtige beuken.
Vrijdag 20 november
Varia-avond. Speciaal door de leden van de “Kringloop”, die iets willen laten zien over een zelf te kiezen onder
werp. Alleen voor leden.
Vrijdag 11 december
Dialezing door de heer Jan Hermans over La Brenne, een streek in Midden-Frankrijk.

Wilde eenden paar (foto: Marianne Vos)

Zaterdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Snorzweefvlieg (tekst en foto: Marianne Vos)

Mimicry
zweef zweef zweef
zweef zweef
zweef
stop.
bloem nectar bloem slurp
zweef zweef
zoef retour, andere bloem, zoef, nog een bloem
zweef slurp zweef slurp zweef
vogel; ieks! een wesp!
wesp; huh? een wesp?
zweefvlieg; hihi! mimicry!
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