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Kijken naar lieveheersbeestjes

door Jan Hermans
Inleiding
De familie van de lieveheersbeestjes
telt in haar rangen een van de
meest populaire en meest versprei
de insecten: het 7-stippelig lieve
heersbeestje. Vanwege hun rol in
het beperken van bladluizenplagen,
werden deze insecten door onze
voorouders gewaardeerd met de
naam “lieveheersbeestjes”. Daar er
landelijk nu een project is opge
start, dat aandacht vraagt voor
deze insecten, hierna een korte in
troductie tot deze soortgroep.
Indeling en herkenning
De lieveheersbeestjes (Coccinelli
dae) vormen een van de vele fami
lies van de insectenorde der kevers,
die zonder twijfel de meest soorten
rijke groep is uit het dierenrijk. Net
als alle kevers hebben lieveheers
beestjes dekschilden, die vaak zeer
bont gekleurd zijn. Lieveheers
beestjes hebben een compact en
ovaal lichaam; de buikzijde is plat,
terwijl de rugzijde zeer gewelfd en
glad is. Ze zijn vrij klein (lengte
1-10 mm). De kleur en het vlekken
patroon op de dekschilden spelen
bij de meeste lieveheersbeestjes een

belangrijke rol bij het op naam
brengen van de verschillende soor
ten. Vaak gaat het om een reeks
zwarte of witte tekeningen op een
rode of oranje achtergrond. Som
mige soorten hebben echter gele,
lichtroze, bruine of zelfs volledige
zwarte dekschilden. Een andere bij
zonderheid van lieveheersbeestjes is
de kleine afmeting van hun poten.
De poten zijn kort en sterk en in
trekbaar in de groeven aan de buik
zijde van het borststuk, terwijl de
antennen nauwelijks even lang zijn
als het halsschild. De zeer kleine
kop is nauwelijks zichtbaar, omdat
hij gedeeltelijk is ingetrokken onder
het halsschild.
Het is verbluffend om vast te stel
len hoe groot de diversiteit aan
kleuren is bij sommige soorten lie
veheersbeestjes. Van diverse soor
ten, zoals het 2-stip lieveheersbeest
je, bestaan er individuen waarvan
de kleur en tekening op de dek
schilden zeer sterk kunnen verschil
len, zelfs binnen eenzelfde popula
tie.
Biologie
Zoals alle kevers, zijn lieveheers

beestjes insecten met een volledige
gedaanteverwisseling die vier ver
schillende stadia doorlopen in de
loop van het leven: ei, larve, pop en
het adulte insect. De kenmerken
van de cyclus verschilt van soort
tot soort en hangt ook af van de
klimatologische omstandigheden.

Eieren en larven (foto: Marianne Vos)

Adulte insecten overwinteren in
groepjes. In deze staat zijn ze be
stand tegen temperaturen die ver
onder het vriespunt liggen. Op het
einde van de winter en in het begin
van het voorjaar vindt de paring
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plaats en verlaten ze de overwinte
ringsgroep om stuifmeel van
bomen te eten. De eitjes worden al
tijd afgezet in de onmiddellijke na
bijheid van een voedselbron voor
de larven. De larven sluipen onge
veer vijf dagen na de eiafzet uit.
Opvallend zijn de diverse voedsel
voorkeuren van de verschillende
lieveheersbeestjes in het larvestadi
um. De meerderheid van de larven
zijn rooflarven; sommige voeden
zich voornamelijk met schildluizen,
weer andere zijn gespecialiseerd op
bladluizen, bladvlooien of larven
van bladhaantjes. Sommige larven
zijn planteneters; larven van andere
soorten voeden zich met microsco
pische paddenstoelen, die als witte
of roze schimmels op planten lig
gen.
De larvale ontwikkeling duurt twee
tot vier weken; daarna veranderen
de larven in een onbeweeglijke pop,
waarin de gedaanteverwisseling
plaatsvindt. Vlak na het uitsluipen
zijn de dekschilden nog zeer bleek

Lieveheersbeestje (foto Marianne Vos)

gekleurd en ze bereiken pas na twee
tot drie dagen hun typische felle
kleuren. Na een tweetal weken ge
geten te hebben, stoppen de adulte
insecten hun activiteiten en gaan
ofwel opnieuw in een rustfase tot

aan het volgende voorjaar ofwel ze
ontwikkelen voortplantingsorga
nen voor het voortbrengen van een
nieuwe generatie.

Heb je zin om dit blad vorm te geven?
Leuk! Dan zijn we misschien op
zoek naar jou. Wij, Ans, Jan, John
en Marianne (de redactie), zoeken
een nieuwe vormgever voor Obser
vatie.

En als ik die kennis of ervaring niet
heb? Als je vlot en handig bent met
computerprogramma's en in ieder
geval wel eens met de maten van
foto's hebt gestoeid (resolutie, bij
snijden) dan is het werken in Edi
too aan te leren. Heb je wel eens
met kolommen en foto's in bijvoor
beeld 'Word' gestoeid? Fijn, want
dat komt in de richting.

Waarom? Rob is ons ontvallen en
Joost gaat stoppen.
Hoe wordt Observatie opgemaakt?
Dat gebeurt grotendeels online bij
Editoo, op hun website. Daarnaast
worden sommige onderdelen voor
bereid in een fotobewerkingspro
gramma.
Wat moet ik kunnen? Je moet han
dig zijn met het bewerken van fo
to's (o.a. bijsnijden). Ervaring heb
ben met het vormgeven van een
blad is gewenst. Heb je ervaring
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Wil je meer weten? Heb je belang
stelling? Neem dan contact op met
de redactie van Observatie op het
e-mailadres:
redactie@dekringlooplinne.nl of
bel naar het secretariaat
0475 531 002 (Ans Homburg).
met een opmaakprogramma en/of
bijvoorbeeld Photoshop of de
GIMP dan is dat een pré.

We horen graag van je!

Oproep
Noteer en fotografeer lieveheersbeestjes

(foto's Theodoor Heijerman)

door Joost Geraets

Links zie je enkele voorbeelden.

Kom je wel eens een lieveheers
beestje tegen, in een tuin of tijdens
een wandeling? Hartstikke mooi!
Dan heb je nu een unieke kans. Ie
dereen kan namelijk meehelpen bij
het landelijke atlasproject lieve
heersbeestjes van EIS Kenniscen
trum Insecten, de Nederlandse En
tomologische Vereniging (NEV) en
waarneming punt nl. Noteer en fo
tografeer s.v.p. jouw waarneming
van een lieveheersbeestje en deel die
met ons en/of voer deze in op waar
neming.nl.

EIS wil samen met de NEV en
waarneming punt nl graag de ver
spreiding van de verschillende soor
ten lieveheersbeestjes in Nederland
in kaart brengen om in 2017 een
atlas uit te geven. Vanuit onze
Landschapsvereniging leveren we
daar graag een bijdrage aan.

Wist je dat er ongeveer veertig (!)
verschillende soorten lieveheers
beestjes voorkomen in Nederland?
Het meest bekende is het zevenstip
pelige, rood met zwarte stippen. En
misschien ken je ook wel het gele
met zwarte stippen (citroenlieve
heersbeestje) of een zwart met rode
stippen (wellicht een Aziatisch).

Dit atlasproject loopt dit en vol
gend jaar, 2015 en 2016.
Zoals al vermeld kun je jouw waar
neming(en) zelf invoeren op waar
neming punt nl. Indien je dat niet
fijn, niet handig of te lastig vindt
dan mag je jouw waarneming ook
melden bij de Kringloop. Graag
zelfs!
Stuur jouw foto met vermelding
van datum, tijd en locatie aan het
e-mail-adres van Observatie:
redactie@dekringlooplinne.nl

Tip !
Op de website: www.eis-nederland.nl/lhb vind je een
gratis te downloaden zoekkaart en ook een veldklapper,
eveneens gratis te downloaden !
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Vogelcursus 2015, een verslag
door Leo Koster
De minicursus ‘Vogels herkennen’
van de Landschapsvereniging De
Kringloop uit Linne vindt in 2015
voor de 24ste keer plaats. De infor
matieavond is op vrijdag 10 april in
de centrale ruimte van de basis
school Triangel te Linne. 19 begin
ners en 21 gevorderden hebben wel
interesse in deze cursus. De gevor
derden krijgen een fraai uitgevoerd
cursusboek met op de voorpagina
het mannetje van de Zomertaling.
De heer Jan Hermans heet iedereen
welkom. Voor de pauze laat Jan
ons de te bezoeken gebieden zien,
daarna vogeltopografie en laat hij
aan de hand van dia’s uitgebreid 47
vogels de revue passeren, voorzien
van hun geluiden. Na de pauze
komen de gevorderden aan bod
met aandacht voor ecologische vo
gelgroepen, ingedeeld door Henk
Sierdsema. Dan volgen 12 afbeel
dingen van vogels met hun gelui
den. Het geluid van de Patrijs
klinkt me als muziek in de oren,
maar waar hoor je ze nog? Ter af
sluiting de quiz, waarin 15 vogel
soorten voorbij komen. Zondag
aanstaande is de eerste buitenles. Ik
heb voorgewandeld en kom tot de
conclusie dat ik de locatie niet ge
weldig vind.
Leerke Ven, zondag 12 april - Onze
groep, groep 2 van de gevorderden,
bestaat uit slechts 5 personen. An
toinette van Oosten is bereid aante
keningen te maken en de streeplijst
bij te houden. Lins Baars is helaas
afwezig in verband met gezond
heidsproblemen. Jan Vandewall
zeult een prachtige camera met zich
mee. We volgen de Oeverlandroute
om het Leerke Ven. Op het ven;
Meerkoet, Knobbelzwanen, Fuut,
Kuif-, en Krakeenden en Grauwe
ganzen. Enkele Grote zilverreigers
vliegen geluidloos over. Grauwe
ganzen met tussen hen in drie jon
gen. Langs de rand van het ven zit
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een Fuut op haar drijvende nest,
het spiegelbeeld van haar zien we
prachtig terug in het water. Op een
akker zien we Kievieten, hun fraaie
geluid en het baltsgedrag. Langs de
oever geweldig veel knaagsporen
van de Bever. Op die plek besluit ik
een zelf geschreven gedicht voor te
dragen over de Bever. Als ik het ge
dicht voordraag, lacht een Groene
specht. We zien een volwassen,
zwemmende Bever, slechts zijn kop
zichtbaar; neusgaten, ogen en oren
op één lijn. Tot de jaren zestig van
de 20e eeuw lag op de plek van het
huidige LeerkeVen een glooiend
landschap met wei- en bouwlanden.
Tussen 1969 en 1974 vond hier de
eerste ontgrinding plaats en veran
derde het glooiende landschap in
een lager gelegen gebied met daarin
een grindgat. Dat is thans het Leer
ke Ven. Rechts van het pad laag
stam fruitbomen en daarachter de
Rieterhoeve. In 1971 weigerde de
eigenaar van de hoeve, boer Sta
kenborg, zijn hoeve en land af te
staan. Onteigening volgde. Hij
heeft alsnog zijn hoeve en de 14 ha
grond teruggekocht. We verlaten
nu het Leerke Ven en wandelen
verder via de Rietkamp. We klim
men naar het kanaal. Een Grote
bonte specht (man) vliegt naar een
Robinia. We wandelen langs taver
ne Christel en komen bij de Oude
Sluis. Hier vliegen Huismussen en
horen en zien we de Groenling. Via
Velkenskamp wandelen we verder.
We horen het geluid van de Cana
dese gans en van de Bonte piet. We
genieten van de zang van de Veld
leeuwerik, de vogel die zingend
naar de zon vliegt. We wandelen nu
weer langs het Leerke Ven. Boven
in de top van een boom en in de
zon zien we diverse Kramsvogels.
Het wordt steeds aangenamer, de
zon krijgt steeds meer kracht. We
krijgen nog heel fraai het mannetje
van de Slobeend en de Krakeend in
beeld.

Sperwer (foto: Peter Clerx)

Rozendaal, 19 april - De avond te
voren al twee broodjes gesmeerd en
opgeborgen in de koelkast. Als ik
naar de Zandberg in het Rozendaal
rijd kom ik er achter dat de brood
jes nog steeds in de koelkast liggen.
Op de parkeerplaats is het wat fris
jes, slechts 3°C. Onze groep 2 van
de gevorderden, 7 personen, mag
als eerste vertrekken. Langs rabat
ten en langs de Bremberg wandelen
we door een naaldbos. Heel duide
lijk horen we de Fitis en zijn ‘twee
lingbroertje’ de Tjiftjaf. Als we uit
het bos komen horen we de Boom
pieper en heel even zien we zijn pa
rachutevlucht. Kievieten laten hun
prachtige roep horen en vertonen
baltsgedrag. We lopen weer terug
en gaan de Vlootbeek over. We
wandelen via de Bajonetweg rich
ting nieuwe uitkijktoren. De onop
vallende Grasmus met zijn witkleu
rig keeltje krijgen we in de kijker.
De Geelgors krijgen we ook fraai in
beeld, zowel het vrouwtje als het
mannetje. In de vogelwereld zijn de
mannetjes mooier dan de vrouw
tjes. De Veldleeuwerik laat zijn
hoogste lied horen. Jan Hermans
met groep 1 voor beginners heeft de
omgeving van de uitkijktoren al
verkend en loopt een stukje terug.
‘Op de plas Bergeenden, een paar
tje Steltkluten en we hebben de
Blauwborst gehoord’ aldus Jan. Op
de plas ontdekken we behalve een
paartje Bergeenden en een paartje
Steltkluten verder nog een drietal
Kleine plevieren, op weidepaaltjes
neemt een paartje Roodborsttapui
ten plaats. Als we weer verder wil
len, zien we de Witgesterde blauw
borst, we krijgen hem prachtig te
horen en schitterend te zien en als
afscheid drie overvliegende Water

snippen. We wandelen vanaf de uit
kijktoren naar de geasfalteerde
Hoofdbroekweg. We zien en horen
twee Putters, horen een Groene
specht en zien een Blauwe reiger
voorbij vliegen. Onder een Zomer
eik liggen bewerkte Dennenappels,
dit is een spechtensmidse. Hier
horen we de geluiden van de Grote
bonte specht. Voor de spoorover
weg gaan we naar rechts, langs een
bosrand. Bij een grote Amerikaan
se eik houden zich twee Boomkle
vers op, één nestgat van de Grote
bonte specht in deze boom is door
een Boomklever bewerkt, dus zoda
nig vernauwd dat alleen de Boom
klever naar binnen kan. We horen
het geluid van de Kleine bonte
specht, het is een vrouwtje, ze mist
namelijk een rode vlek op de kop.
We zien een Tjiftjaf met nestmateri
aal. Op de nok van het dak van
Koningshof zit een Witte kwik
staart. Langs het graspad grote
Amerikaanse eiken en Robinia’s.
Een Holenduif komt uit een boom
holte. We gaan weer de Vlootbeek
over en wandelen richting Heeren
hof.
Isabellegreend, zondag 3 mei Omdat Jan Hermans in India is,
heeft Lei Hulsbosch de regie. De
groep van Jan wordt verdeeld
onder andere groepen. Ik heb de
kleinste groep, slechts 3 personen.
Achter ons het geluid van een Put
ter. We horen Roeken. Via een
klaphek met ernaast een infobord
wandelen we de Isabellegreend bin
nen. Vanuit een bramenstruik ge
nieten we van de zang van de Tuin
fluiter.
Een lichtkleurige Buizerd verlaat
zijn horst in een Canadese populier.
We gaan van de dijk af en wande
len over een onnatuurlijke verho
ging; Nijskens Nak. Her en der op
deze verhoging staan struiken
waarin veel Kneutjes en Grasmus
sen zich ophouden. Galloway’s zor
gen voor begrazing. Hier genieten
we volop van de schitterende zang
van de Nachtegaal. We blijven

enigszins parallel aan de Maas
lopen, op een grindbankje een een
zame Bergeend, langs de oever Aal
scholvers die het verkenkleed aan
het drogen zijn, boven het water
een ‘biddende’ Visdief. We wande
len verder langs de onderzijde van
de Hoge Dijk. Bij de herinrichting
langs de Oolderplas werden in de
jaren 1993 en 1994 eilandjes aange
legd. Ongeveer 15 grote en licht
kleurige eieren liggen open en bloot
op zo’n eilandje. Aidan ontdekt een
plant met geelachtig witte bloemen,
het is de Rode kamperfoelie. Op
een groot nest broedt een Knobbel
zwaan, een metertje ernaast zit een
Fuut op het nest. Als we de dijk
weer opklimmen ziet Aidan drie
Reuzengoudhanen, ook wel bloed
spuwers genoemd. Aan de rand van
de Gerelingsplas zitten twee Grote
zilverreigers. Boven het water zoe
ken Oeverzwaluwen hun kostje bij
elkaar, in de buurt van een afge
kalfde Maasoever verdwijnen ze af
en toe in een nestgat. Tom Storc
ken heeft met zijn groep op het
laatst nog één Patrijs gezien.

Zilvermeeuw (foto: Peter Clerx)

Meinweg, zondag 17 mei - Vandaag
neemt Jo van Pol groep 1 van Jan
Hermans over. De cursisten van
groep 3 van Jo worden over de an
dere groepen verdeeld. Mijn groep
telt vandaag 9 personen. Lei Huls
bosch geeft het sein tot vertrek
vanaf de parkeerplaats bij manege
Venhof. Ik heb besloten om via
Duits gebied te wandelen en via het
Commiezenpad terug te keren. We
luisteren naar de zang van de
Zwartkop en de Tuinfluiter, het
blijven moeilijke soorten voor wat
betreft de zang. In een wei houden

zich ongeveer 6 Kneutjes op, zij
hebben interesse in uitgebloeide
Paardenbloemen. Op een weide
paaltje ontdekken we een wat gro
tere vogel, op de grond zoekt de
vogel naar wat eetbaars. Als hij/zij
onze kant opvliegt herkennen we
de Grote lijster met een snavel vol
lekkernijen. Langs een smal paadje
Stinkende gouwe, Salomonszegel,
Dalkruid en Lelietje der dalen. We
wandelen door een naaldbos en
komen uit bij de meanderende Bos
beek. De Fitis horen we en een
Reegeit rent door het dennenbos.
Als we op een breder grindpad
komen, horen we het geluid van de
Zwarte specht. We verlaten het
grindpad en krijgen heel fraai de
Fluiter in beeld. In de buurt van
enkele dode bomen horen en zien
we de Bonte vliegenvanger. Bij een
dode Berk alarmeert een Glanskop,
een holte in deze Berk is waar
schijnlijk het onderkomen van deze
mees. Van verre horen we de Koe
koek. Via een houten brug steken
we de Bosbeek over. Op de brug
draag ik het zelf geschreven gedicht
‘Meinweg’ voor. We wandelen rich
ting Rolvennen. Aidan, met zijn ge
weldig goede gehoor, hoort als
enige de zang van de Hop. Acht
van de negen mensen horen de
Sprinkhaanzanger met zijn insec
tachtig, snorrend geluid, waaraan
hij zijn naam dankt. In het topje
van een naaldboom zit prachtig het
mannetje van de Roodborsttapuit.
We komen bij de Rolvennen. Marij
Vossen ziet hier drie kleine jongen
van de Dodaars, ik schat ze enkele
dagen oud. Eén van de jongen
kruipt van achteren tussen de veili
ge veren. Een prachtige waarne
ming. Net voorbij de Rolvennen zie
ik tegen een stengeltje van de
Struikheide een wat grotere zakdra
ger, een microvlinder, hangen. De
rups maakt van grassprietjes en
kleine takjes een veilig omhulsel,
kop en borststuk steken aan de
voorzijde uit dit omhulsel. Wat ver
der door horen en zien we de Ge
kraagde roodstaart. Op de top van
een dode Grove den ontdekt Lei
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het vrouwtje van de Torenvalk. We
naderen Venhof, in en bij stallen
vliegen Boerenzwaluwen en Huis
mussen. In de buurt van een oude
paardenstal draag ik het gedicht
voor van Ton Valkenburg ‘De
Klump’. Diverse stalopeningen zijn
helaas door middel van een deurtje
of luik afgesloten, maar via een
kleine opening kunnen Boerenzwa
luwen gelukkig nog naar binnen
vliegen. Bij Venhof wordt de cursus
afgesloten met een lekker bakje
koffie onder zang van de Gekraag
de roodstaart en Groenling en wor
den de cursisten en de gidsen door
Lei Hulsbosch bedankt voor hun
deelname en inzet. Tijdens deze af
sluiting blijkt ook dat er inderdaad

een Hop is gesignaleerd. In totaal
heeft onze groep tijdens de vier
vroege ochtend excursies 79 vogel
soorten gezien dan wel gehoord.
Op de streeplijst van De Kringloop
komt de Grote zilverreiger, Stelt
kluut, Visdief en Hop niet voor.

Zwartkop (foto: Peter Clerx)

Voorjaarsexcursie IJzerenbos, een verslag

John Hannen vertelt (foto: Joost Geraets)

door Tom Storcken
De weersverwachting geeft aan dat
het vanmorgen vrijwel droog zal
blijven, dus Thea en ik lopen via
boerderij Jongen en ’t Hout naar
station Susteren. Bij Jongen hoor
ik net als afgelopen week het geluid
van de Sprinkhaanzanger. Het is
een zomergast die in Afrika over
wintert. Hij zit hier in het leefge
bied van de Grasmus waar vlakbij
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de Vloedgraaf de nieuwe aanplant
van bos en struweel is met veel
kruiden.
Bij de parkeerplaats van het station
staat de groep onder leiding van
gidsen John en Jo al bijna klaar om
te vertrekken en al na een paar
meter vertelt John het volgende
over de Zomereik (Quercus robur);
de bladsteel is langer dan een centi
meter en de bloei is in april/mei. De

mannelijke bloeiwijze bestaat uit
katjes en de vrouwelijke uit kleine
bloemen. Aan de overkant van het
pad staat een Noorse esdoorn
(Acer platanoides). Het blad is nu
frisgroen en kleurt in de herfst geel
tot oranje. Het blad is vijflobbig en
vier tot zeven centimeter lang. In de
tuin erachter staat een geelbloeien
de Magnolia; die zie je maar zel
den. Pinksterbloemen staan al
overal in bloei met hun lila kleur.
De hauwtjes zijn circa twee tot vier
centimeter lang en de plant groeit
graag in vochtige graslanden. Er
wordt wat gepraat over de mogelij
ke oorsprong van de naam. Een
ervan luidt; als de bloemen bloeien
kunnen de pinken de wei in. Met
een beetje verbastering komen we
dan op Pinksterbloem. John wijst
ons op dovenetel, waarvan het blad
kruisgewijs staat. Ook over de bete
kenis van de naam Fluitekruid
wordt gesproken. De plant heeft
een holle stengel en als je er een in
keping in maakt kun je de stengel
als fluitje gebruiken. Hier staat ook
Heermoes, behorend tot de Paar
denstaartfamilie of Equisetaceae.
De plant stamt uit het Carboontijd
perk en heeft een tot diep in de

grond groeiende wortelstok. Vlak
bij zien we ook nog Schijfkamille.
John vertelt waaraan we in het
voorjaar Sleedoorn en Meidoorn
kunnen onderscheiden; Sleedoorn
krijgt eerst bloemen en dan pas bla
den Meidoorn vormt eerst blad en
dan pas bloemen. We horen een
Zwartkop, Groenling, Vink, Kool
mees en Geelgors.
In de roggeakker direct links aan
het Heerenstraatje groeit het zeld
zame Klein bronkruid (Montia
fontana ), een lage, sterk vertakte
plant die een hoogte van maximaal
tien centimeter kan bereiken. Er
groeit ook Kluwenhoornbloem die
tot de Anjerfamilie behoort. Het is
een grijsgroen plantje met witte
bloemen. We bekijken Grote leeu
wenklauw, die ook bekend is onder
de verouderde naam Akkerleeu
wenklauw en die tot de Rozenfami
lie behoort: het is een eenjarige,
geel- of grasgroene plant met ruit
vormig blad. Verder zien we Ak

Kraakwilg met zijn fijne, langwer
pige bladeren en eronder groeit
Hondsdraf, een lipbloemige plant
met vierkante stengel en tegenover
staand blad. Er groeit tevens volop
Ruwe smele, een grassoort.
Ook Veldzuring, paardenbloem,
Gewone vogelkers met de typeren
de opstaande bloeiwijze en Akker
kers – een kruisbloemige - staan in
het mooie IJzerenbos. Als we een
Gevlekte aronskelk vinden, laat
John ons de bestuiving zien aan de
hand van een doorgesneden bloem.
In een kleine wei verderop staat
veel Kleefkruid.
Bij een smal pad dat links het bos
invoert, splitst zich de groep. Wij
gaan mee met Jo en zien onder
meer Muskuskruid (Adoxa mo
schatellina); een overblijvende
plant met een aparte geur: Vierza
dige wikke, Grootbloemige muur,
Boszegge, Salomonszegel die nog
niet in bloei staat: Bosandoorn die

Opengesneden kelk

Bosanemoon en Speenkruid zijn
vrijwel uitgebloeid.
Inmiddels naderen we de rand van
bebouwing. We zien Kruipend ze
negroen en Gele Lis die nog niet in
bloei staat: Dalkruid (Maianthe
mum bifolium) met eirond blad en
hartvormige voet: Lelietje-van-da
len en helaas ook Japanse duizend
knoop (Fallopia japonica). Het is
een exoot die sterk woekert en met
geen mogelijkheid uit te roeien is.
De plant is ter plekke mogelijk als
tuinafval gedumpt, want ook in tui
nen overwoekert hij alles.

Ans Homburg en Jo van Pol (foto's: Joost Geraets)

kerhoornbloem en horen we een
Winterkoning, Zanglijster en een
Koekoek.
Aan de rand van het veld staat een

tot de lipbloemigen behoort, Bos
gierstgras (Milium effusum) met
rechtopstaande stengel: Slanke
Sleutelbloem: Bleeksporig bosvi
ooltje en Dagkoekoeksbloem.

Klimopereprijs (Veronica hederifo
lia) vormt mooie blauw gekleurde
toefjes tussen het groen. Drienerf
muur (Moehringia trinervia) is een
eenjarige plant met een liggende of
opstijgende, rondom behaarde
stengel. We vinden Echte judasoor,
een eetbare paddenstoel die op di
verse soorten wilg voorkomt.
Horen laten zich onder meer; Groe
ne specht, Grasmus, Groenling,
Boomklever, Pimpelmees en Vink.
Op het pad vlakbij het station
kruipt een Witgerande tuinslak.
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wikke, Smalle weegbree en Look-
zonder-look. Terug bij het station
wordt de excursie afgesloten en de
gidsen John en Jo bedankt voor de
prachtige en interessante rondlei

ding door een bijzonder gebied; het
IJzerenbos.

haven van Nagasaki, Japan. Het is
van het vasteland gescheiden door
een kanaal en slechts te bereiken
via een streng bewaakte brug. De
twintig Nederlandse kooplieden die
op Deshima wonen, mogen het ei
land alleen bij hoge uitzondering
verlaten, waarbij ze vergezeld wor
den door Japanse tolken die ieder
woord, iedere handeling moeten
noteren en rapporteren aan de au
toriteiten. Vrouwen mogen het ei
land niet betreden, een regel die
later wordt versoepeld; Japanse
courtisanes zijn toegestaan en
mogen op Deshima wonen. Geza
menlijke kinderen krijgen de Ja
panse nationaliteit en de relatie
moet worden beëindigd zodra de
Nederlander terugkeert naar Bata
via.

leert hij Japans en van de Chinezen,
ruim vertegenwoordigd in het land,
leert hij Chinese karakters lezen,
hetgeen later onontbeerlijk blijkt te
zijn voor zijn werk als botanicus.
Als arts geniet hij al spoedig grote
bekendheid en door de vele voor
drachten over geneeskunde en na
tuurwetenschappelijke studies
wordt zijn woning op Deshima het
trefpunt voor jonge, leergierige Ja
panners. Langzamerhand wint hij
het vertrouwen van de autoriteiten
en mag hij het eilandje zonder tol
ken verlaten, om in de omgeving op
onderzoek uit te gaan. De groep
leerlingen die hem daarbij verge
zelt, groeit gestaag.

Magnolia sieboldii (foto: Pierre Theunissen)

Om te voorkomen dat deze wordt
platgereden wordt er een veilige
oversteek verzorgd. Op de valreep
zien we Boerenwormkruid, Rei
gersbek, Klein kruiskruid, Smalle

Philipp von
Siebold
door Marianne Vos
Philipp von Siebold wordt in
Würzburg als zoon van een hoogle
raar in de medicijnen geboren. Het
is het jaar 1796. Ook Philipp stu
deert medicijnen, maar is niet van
plan zijn hele leven in Duitsland
door te brengen, geïnteresseerd als
hij is in natuurwetenschappen en
etnografie.
Via in ons land wonende familiele
den wordt hij benoemd tot chirur
gijnmajoor in het leger van Neder
lands-Indië. In augustus 1822
scheept hij in op het fregat ‘Jonge
Adriana’ om vijf maanden later, in
februari 1823, af te meren in Bata
via, de hoofdstad van Java, waar
alle activiteiten in Nederlands-Indië
gecoördineerd worden. Philipp von
Siebold wordt uitgezonden naar de
Nederlandse handelspost op Deshi
ma, een kunstmatig eilandje in de
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Dat is de situatie zoals Philipp die
in 1823 aantreft. Van de tolken

Von Siebold is een verwoed verza
melaar van flora en fauna en hij in
strueert zijn leerlingen hoe ze het
materiaal moeten drogen en prepa
reren. De financiële middelen daar

toe ontvangt hij van de gouverneur
van Nederlands-Indië, op voor
waarde dat alle verzamelingen ei
gendom worden van de Nederland
se staat.
Hij maakt kennis met de Japanse
tekenaar Kawahara Keiga, die het
dagelijks leven uiterst gedetailleerd
vastlegt en kunstzinnige aquarellen
van flora en fauna vervaardigd. Tij
dens een van zijn huisbezoeken als
arts ontmoet hij de jonge Sonogi
Kusumoto. Hoewel ze allerminst
een courtisane is, laat ze zich als zo
danig inschrijven, om met Von Sie
bold op Deshima te mogen wonen.
Ze krijgen een dochter, die later de
eerste vrouwelijke arts van Japan
wordt.
In 1826 bezoekt Philipp von Sie
bold met hoge Japanse functiona
rissen en twee Nederlanders het hof
van de shogun in Edo, het latere
Tokyo. Ze reizen 600 kilometer
over land en 400 kilometer over zee
van Nagasaki naar de hoofdstad.
Philipp en zijn reisgezellen worden
over land in draagstoelen vervoerd.
Grote manden met kostbare ge
schenken voor de shogun gaan
mee. Na ongeveer 55 dagen bereikt
de karavaan het hof in Edo. Von
Siebold sluit vriendschap met
hofastronoom Takahashi Sakuzae
mon en geograaf Mogami To
kunai. Dankzij hun bemiddeling
krijgt Von Siebold toegang tot de
hofbibliotheek. Zijn grootste inte
resse geldt de geografische kaarten,
waarvan speciaal voor hem kopieën
worden vervaardigd. Na een ver
blijf van drie weken in Edo vertrekt
het gezelschap, om na een afwezig
heid van vier maanden op Deshima
aan te komen.
Zeer tegen zijn zin krijgt hij van het
Nederlandse Leger in Batavia het
bericht dat zijn missie op Deshima
als beëindigd wordt beschouwd en
hij krijgt opdracht terug te keren
naar Nederland. Niet lang voor
zijn afreis raast een orkaan over
Nagasaki en Deshima en het duurt
maanden eer de schepen, die afge
meerd lagen om hem en zijn verza

meling op te halen, weer zeevaardig
zijn. Intussen verslechtert de poli
tieke wereldsituatie in snel tempo
en de Japanners, enigszins paranoia
geworden door de dreigende hou
ding van Rusland en de VS, ver
denken Von Siebold van spionage;
hij heeft immers Japanse landkaar
ten in zijn bezit. Het verbod op de
uitvoer van kaartmateriaal is jaren
lang niet meer toegepast, maar
wordt onder het stof vandaan ge
haald. Hij krijgt huisarrest en
wordt herhaaldelijk verhoord, ter
wijl de woning wordt doorzocht.
Zijn vrienden worden gearresteerd
en pas na strenge verhoren vrijgela
ten. Gewaarschuwd door een van
zijn leerlingen heeft von Siebold de
landkaarten en zijn volledige verza
meling tijdig aan boord van de
schepen laten brengen. De schepen
zijn Nederlands grondgebied, waar
de Japanners geen toegang tot heb
ben. Tenslotte krijgt hij alsnog toe
stemming het land te verlaten. Zijn
partner Sonogi en dochtertje Oine
blijven achter. In juli 1830 meren
de schepen af in de haven van Vlis
singen.
De omvangrijke verzameling flora,
fauna, prenten, landkaarten en et
nologische voorwerpen wordt on
dergebracht in het Rijksherbarium
van Leiden. Philipp von Siebold liet
ook levende dieren naar Nederland
verschepen, onder meer honden,
een wasbeer, een aap en twee reu
zensalamanders. De dieren werden
na hun overlijden opgezet. Hij ver
werft een terrein buiten de stads
muren van Leiden, laat er een huis
bouwen en richt een tuin in om de
Japanse struiken en bomen, die de
lange zeereis hebben doorstaan, te
laten acclimatiseren. Het geheel
noemt hij Nippon. Zo noemt hij
ook zijn omvangrijke boekwerken
waarin hij aan de hand van zijn
aantekeningen het Japanse staats
systeem, taal, historie, godsdienst,
geologie en geschiedenis beschrijft.
Met medeauteurs schrijft hij de be
faamde Flora Japonica en Fauna
Japonica.

Uit ongenoegen met de Nederland
se regering ten aanzien van de naar
zijn mening lakse houding ten op
zichte van wereldpolitiek en Japan
in het bijzonder, verhuist hij in
1864 naar zijn geboortestad Würz
burg. Tijdens een bezoek aan Mün
chen loopt hij een zware verkoud
heid op en overlijdt in 1866.
Om een indruk te geven hoeveel
materiaal Philipp von Siebold per
schip van Japan naar de Leidse
Hortus en het Rijksherbarium ver
zond, nemen we de vrachtlijst van
een willekeurige scheepslading als
voorbeeld. Daarop staat vermeldt;
1800 zaden, 12.000 gedroogde
planten van 2200 soorten en aan le
vend plantenmateriaal 500 soorten,
waarvan het merendeel in duplo.
Niet alle planten bleken bestand
tegen het Nederlandse klimaat en
niet alle zaden waren bij aankomst
nog kiemkrachtig. Toch staan in
Westerse tuinen en parken honder
den planten, struiken en bomen die
door Philipp von Siebold zijn inge
voerd. Japanse esdoorns, magnoli
a’s, coniferen, Hosta’s, Wisteria’s,
Hydrangea’s, om er slechts enkele
te noemen. In de Hortus Botanicus
van Leiden staan 16 struiken en
bomen uit de oorspronkelijke zen
dingen uit Japan, die destijds nieuw
waren voor onze breedtegraad. De
nazaten ervan gedijen goed.

Hydrangea otaksa © Kurt Stueber
naar de koosnaam voor zijn vrouw
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De Hamert (foto: Marianne Vos)

Natura 2000 gebieden in Limburg: De Maasduinen
door Jan Hermans
Inleiding
De Maasduinen is een gebied in
Noord-Limburg dat als een langge
rekt natuurgebied ligt op het terras
senlandschap tussen de Maas en de
Duitse grens. Het gebied strekt zich
uit vanaf Heijen, bij Gennep tot
Schandelo, nabij Venlo. Het na
tuurgebied omvat uitgestrekte hei
develden, vennen en stuifzanden en
jonge bebossingen. Langs de grote
vennen komen ook natte heide
vegetaties voor. Het Maasdal zelf
valt buiten de begrenzing als Natu
ra 2000-gebied.
Landschap
Het gebied Maasduinen is sinds
1998 een Nationaal Park. Het ont
stond zo’n 10.000 jaar geleden aan
het einde van de laatste ijstijd als
een onderdeel van een vlechtend ri
vierenlandschap. Door het grote
verval en de onregelmatige wateraf
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voer werd hier lange tijd geen klei
afgezet, maar zand en grind. Er
ontstond een afwisselend landschap
van rivierlopen, oude geulen en
plateaus. Aan het einde van de ijs
tijd werd ook oude klei of rivier
leem afgezet. Door verstuiving van
rivierzanden uit de drooggevallen
rivierbeddingen ontstond op wat
nu de rechteroever is van de Maas,
een langgerekte zandrug. Deze
zandrug is dus gevormd uit een
langgerekte strook rivierduinen.
Het zijn relatief (kalk)arme rivier
zanden, die door uitspoeling verder
zijn verschraald.
De oudste duinvormen zijn in het
veld nog goed herkenbaar. Het zijn
complexen van grote sikkelvormige
paraboolduinen met bijbehorende
uitgeblazen laagten. Over grote op
pervlakten zijn de oude rivierdui
nen later opnieuw verstoven, als ge
volg van overexploitatie van de
heide, vooral in de directe omge

ving van de dorpen in het Maasdal.
Voor de waterhuishouding en vege
tatie is het fundament van belang,
dat bestaat uit een door geulen
doorsneden rivierlandschap bedekt
met een dunne klei- of leemlaag.
Kenmerkend voor deze streek zijn
de oude geulen, die op veel plaatsen
nog zichtbaar zijn. Vaak zijn deze
geulen later opgevuld met latere ri
vierafzettingen of veen. Voorbeel
den zijn het Lange Ven bij Heijen
of het Lommerbroek. Ook aan de
oostzijde van het gebied wordt het
gebied van de rivierduinen be
grensd door een langgerekte laagte.
Waar deze laagte was afgedekt met
veen ontstond tot in de 20e eeuw
een zeer nat gebied. Vanaf 1910 zijn
grote delen van deze natte laagte
ontgonnen als akker- en tuinbouw
gebied. Tussen het Nieuwe Heeren
ven en Tuindorp wordt momenteel
weer tientallen hectaren landbouw
grond omgezet in natuurgebied.

Veel vennen in de Maasduinen zijn
uitgeveende plasjes, maar op diver
se plekken in de landduinen liggen
ook echte heidevennen. De belang
rijkste zijn, van noord naar zuid: ’t
Quin , het Eendenmeer, de vennen
in de Gemeenteheide bij Nieuw-
Bergen, het Pikmeeuwenwater en
de Ravenvennen. Deze vennen dan
ken hun voortbestaan aan schijn
grondwaterstanden, die kunnen sa
menhangen met oerbanken, maar
ook en vooral door ondoorlatende
leem- en veenlagen in de onder
grond op de overgang van opgesto
ven zand en onderliggende rivieraf
zettingen. De vennen zijn kwets
baar voor verdroging ten gevolge
van drainage van landbouwgebie
den, waterwinning en ontgrondin
gen in de omgeving. Het meest dra
matisch is dit in de omgeving van
de grote zand- en grindwinnings
putten die midden in de Maasdui
nen werden uitgegraven, ten noor
den van Arcen in de Boeren- en
Dorperheide en ten noorden van
Well in de Bosscherheide.
Natuurwaarden
Het gebied de Maasduinen heeft
een begroeiing die veel lijkt op die
van de meeste heidelandschappen:
een mozaïek van stuifzand, heide,
vennen en merendeels jonge bos
sen, waarin naaldhout domineert.
De Maasduinen waren tot in de
jaren 1970 nog bekend als waarde
vol stuifzandlandschap. De belang
rijkste waarde betrof de rijkdom
aan lichenen (korstmossen), vooral
soorten van kaal zand. Sindsdien is
het snel achteruitgegaan met de li
chenenflora. De redenen zijn be
kend: stikstofdepositie, spontaan
dichtgroeien en op vastgelegde
stuifzanden het oprukken van de
exoot Grijs kronkelsteeltje (Cam
pylopus introflexus). Ondanks deze
achteruitgang zijn niet alle korst
mossen verdwenen. Door de kwali
tatieve achteruitgang van de stuif
zanden verdween wellicht ook de
Duinpieper, die hier na 1977 niet
meer werd waargenomen.

Ook van de enorme oppervlakte
heidegrond, die hier tot ver in de
19e eeuw aanwezig was, is weinig
over. Veel heidevelden werden met
bos ingeplant, vooral dennen. De
belangrijkste heidebegroeiingen lig
gen nu bij Afferden (’t Quin),
Nieuw-Bergen (gemeenteheide en
Bergerheide) en Wellerlooi (land
goed de Hamert en de Looierhei
de). Het overgrote deel bestaat uit
droge Struikheidebegroeiing, die
van belang is voor warmteminnen
de dieren als Zandhagedis, Gladde
slang, Blauwvleugelsprinkhaan en

wenwater en bij verschillende Ra
venvennen. De best ontwikkelde
natte heide ligt aan de voet van de
Springberg, westelijk van het Lelie
ven met Klokjesgentiaan, Blauwe
zegge, Gevlekte orchis, Veenbies en
Moeraswolfsklauw.
De vennen in de uitgestoven laag
ten met stagnatie van regenwater
op een oude leemlaag zijn vanouds
wat meer gebufferd dan de “gewo
ne”heidevennen met waterstagnatie
op een oude oerbank. Op sommige
plaatsen in vennen waar de verrijk

Blauwvleugelsprinkhaan (foto: Marianne Vos)

Knopsprietje. Minder uitgesproken
warmteminnend zijn andere soor
ten van het droge heidelandschap
zoals Nachtzwaluw, Boomleeuwe
rik en Roodborsttapuit.
In het grootste deel van de uitge
stoven laagten groeit behalve
Struikhei ook veel Gewone dophei.
Deze zone tussen droog en vochtig
is van groot belang voor de fauna
onder andere voor Rugstreeppad,
Heikikker en Heideblauwtje. Natte
heide en hoogveenachtige begroei
ingen met soorten als Kleine veen
bes, Eenarig wollegras en Witte
snavelbies komen nog voor in ’t
Quin, de Duivelskuil, het Pikmeeu

te toplaag is verwijderd, groeien
thans weer soorten uit de Oever
kruid-klasse zoals Moerasherts
hooi, Pilvaren, Waterpostelein, Oe
verkruid en Gesteeld glaskroos. De
best ontwikkelde voorbeelden zijn
de Valkenbergvennen in de Raven
vennen, het Driessenven en het
Rondven op de Bergerheide.
De vennen zijn rijk aan broedvo
gels van moerassen zoals Dodaars,
Geoorde fuut, Wintertaling, Wa
terral en Blauwborst.
Spectaculaire successen voor de
flora en vegetatie zijn behaald in
het Nieuwe Heerenven ten oosten
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van Wellerlooi. Pionierbegroeiin
gen met Wijdbloeiende rus, Klein
glaskroos, Pilvaren, Vlottende bies
en Slijkgroen zijn verschenen.

Naast de talrijke heidevennen, res
ten van natte veengebieden en oude
Maasmeanders is op verschillende
plaatsen in het gebied nog meer

open water aanwezig in de vorm
van beken. Hoewel langs de beken
plaatselijk botanisch interessante
kwelplekken met Bosbies of Dui
zendknoopfonteinkruid aanwezig
zijn, zijn deze wateren toch vooral
faunistisch van belang. Het uitzet
ten van de Bever heeft geleid tot
blijvende aanwezigheid van deze
soort langs het Geldernsch-Niers
kanaal en de Eckeltse beek.

Pikmeeuwenwater - De Hamert

Slijkgroen - Limosella aquatica

Knopsprietje, eiafzettend

Pikmeeuwenwater - De Hamert (foto's: Marianne Vos)
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Blauwvleugelsprinkhaan

Jaarprogramma 2015
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.
Zaterdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Wist je dat ?
Er een SieboldHuis is. In dat huis
stelde von Siebold in 1837 zijn col
lectie Japanse objecten open voor
een geïnteresseerd publiek. Tegen
woordig heet het, het Japanmuse
um SieboldHuis. Het staat in Lei
den op Rapenburg nummer 19.
Meer informatie over het huis, von
Siebold en onder meer de tentoon
stellingen die er worden gehouden
vind je op de website:
www.sieboldhuis.org
Dit jaar (2015) is er onder meer een
prenten-tentoonstelling over Kawa
hara Keiga, de ‘hofschilder’ van
von Siebold te zien.

SieboldHuis - (foto: CC BY-SA Niels)

Op pagina 10 lees je meer over
Philipp von Siebold.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

de eigen groentehof; puur natuur
Solanum tuberosum, Cydonia oblonga en Chaenomeles cathayensis, Cichorium intybus var.foliosum, Brassica
oleracea, Phaseolus vulgaris, Ribes rubrum; klinkende namen voor aardappelen, twee soorten kweeperen,
groenlof, spitskool en staakbonen. En miemerte natuurlijk.
Officieel heten ze Rode bes of Aalbes, maar als miemerte smaken ze veel beter. Er komt geen korrel kunstmest
op het land; alles groeit zoals het wil. Vruchten en groenten worden geoogst zodra ze tot wasdom zijn gekomen,
om op dezelfde dag nog te eten of om in te maken. Miemerte en kweeperen worden door de eigenaar van de
groentehof verwerkt tot een kruising van jam en compote, naar geheel eigen en eigenwijze receptuur. Het resul
taat heeft de smaak van puur natuur.
Foto en tekst: Marianne Vos
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