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De Groote Peel is het grootste restant van de peelgebieden op de water
scheiding van de Brabantse Aa in het noordwesten en de Limburgse Leu
beek in het zuidoosten. Het gebied bestaat uit twee afzonderlijke delen...

Inhoudsopgave

Na met veel plezier deel te hebben genomen aan een plantencursus en
meerdere malen aan de winterse bomencursus, nu een geheel nieuwe we
reld: de paddenstoelencursus.

Natura 2000 gebieden in Limburg: de Groote Peel

De term mimicry betekent nabootsen (to mimic) en werd bedacht door de
Engelse entomoloog Henry Bates, die van 1848 tot 1859 in het Braziliaan
se Amazonegebied verbleef.

De natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap kennen een
grote natuurrijkdom. Door uitgekiend beheer wordt gewerkt aan een zo
hoog mogelijke soortenrijkdom.

4

pagina

Japanse krentenboom Bomen over bomen deel 23 6

Drie definities van mimicry 8

De wonderlijke wereld van de paddenstoelen 10

Oog in oog met Goudhaantjes 14

Jaarvergadering / in het zonnetje 15

Natuur als maatwerk 16

Onze vernieuwde website 17

Een (geologische) kennismaking met Roemenië 18

19

20

Jaarprogramma 2016
Observatie van...



door Jan Hermans

Inleiding
De Groote Peel is het grootste res
tant van de peelgebieden op de wa
terscheiding van de Brabantse Aa
in het noordwesten en de Limburg
se Leubeek in het zuidoosten. Het
gebied bestaat uit twee afzonderlij
ke delen: de Astense Peel in
Noord-Brabant en de Ospelse Peel
in Limburg. Vanaf eind 19e eeuw is
de Astense Peel grootschalig afge
graven. In de Ospelse Peel liggen
nog boerenkuilen met hoogveen
soorten. Als Natura 2000-gebied is
het reservaat voornamelijk ornitho
logisch van betekenis.
 
Landschap
De Groote Peel ligt in een geolo
gisch dalingsgebied, de Centrale
Slenk. Het grootste deel van de
slenk daalt meer dan twee centime
ter per eeuw, maar de Groote Peel
behoort tot de gebieden in de Cen
trale Slenk die minder snel dalen.
Het lijkt alsof de Groote Peel min
of meer vast zit aan de Peelhorst,
die grotendeels met eenzelfde snel

heid daalt maar op sommige plaat
sen stijgt. Gedurende de laatste ijs
tijd is de Groote Peel met dekzand
overstoven. De instuivende zand
ruggen zorgden er voor dat het ge
ringe eroderende vermogen van de
bovenloop van de Aa nog geringer
werd. De Aa en haar zijriviertjes
waren daardoor niet in staat om de
in de ondergrond aanwezige leem-
en veenlagen te verwijderen. Door
de aanwezigheid van deze afzettin
gen kon het regenwater niet gemak
kelijk in de diepere ondergrond
doordringen. Zo ontstonden de
pressies (laagten) met een bodem
van leem- en veenlagen en wanden
van dekzandruggen. Na het ont
dooien van de permafrost aan het
eind van de ijstijd vulden deze laag
ten in het landschap zich met
water, waardoor de laagveenvor
ming op gang kwam. Bovenop dit
laagveen ontstond overgangsveen
en uiteindelijk hoogveen.
Het hoogveen groeide in meters
tegen de omliggende dekzandrug
gen en waar die niet hoog genoeg
waren, groeiden de venen over el
kaar heen.

Eeuwenlang staken de bewoners
van de omliggende dorpen turf in
de Groote Peel, die daardoor vanaf
de randen steeds kleiner werd. Net
als bij de Deurnsche Peel en de Ma

riapeel bleef daarbij aan de buiten
randen een moerassige heide met
vennen over, van het eigenlijke
hoogveen gescheiden door een zone
van turfputten (boerenkuilen).

In de ring van de boerenkuilen lie
pen tal van karrensporen of peelba
nen dood in het veen. In 1889
begon in de Astense Peel de eerste
grootschalige turfwinning. Tot in
de jaren zestig van de vorige eeuw
bleven hier de verveningsmaat
schappijen actief. In de Ospelse
Peel ging de boerenvervening door
tot na de Tweede Wereldoorlog.
Tussen de veenputten in bleef daar
veel meer veen over, dan in de As
tense Peel.

In 1937 werd besloten dat een
groot Peelreservaat zou worden ge
spaard: de Groote Peel. Begin 1950
begon Staatsbosbeheer met de aan
koop van de eerste stukken Groote
Peel. Eind jaren vijftig begon men
met het dichten van oude en de
aanleg van nieuwe dammen. Daar
door ontstonden grote oppervlak
ten water, zoals het ven “Aan ’t
Elfde”en het Steltlopersven.
De omstandigheden om in dit re
servaat hoogveenherstel te laten
plaatsvinden zijn niet gunstig. Al
lereerst ontbreken er weerstandbie
dende veenlagen, waardoor het
water in de Astense Peel gemakke
lijk in de diepere dekzandlagen ver
dwijnt. Door de ligging in een ont
gonnen en gedraineerde omgeving
(intensief gebruikte landbouwgron
den) zakt het grondwater ’s zomers
in de Groote Peel veel te diep weg
voor hoogveenvorming. Daar komt
nog bij dat de lagere terreindepres
sies vlak vóór het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog door het Ne
derlandse leger onder water werden
gezet met voedselrijk Maaswater.
De gevolgen van deze eutrofiëring
zijn nog steeds in het terrein merk
baar.
 
Natuurwaarden
Typisch hoogveenbegroeiingen zijn
in de Groote Peel tegenwoordig

Natura 2000
gebieden in Limburg

'De Groote Peel'

Spiegeldikkopje (foto: Jan Hermans)
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veel zeldzamer dan in de Deurnsche
Peel en Mariapeel. Zoals hiervoor
reeds vermeld zijn de boerenkuilen
in de Astense Peel geheel vergraven
en ontgonnen. In de Ospelse Peel
liggen wel nog dikke veenpakket
ten, maar deze zijn nu te voedsel
rijk vanwege de genoemde inunda
tie met voedselrijk Maaswater.
Door de dammenaanleg zijn grote,
diepe waterplassen ontstaan, die
onder andere door de golfslag on

geschikt zijn voor de vorming van
drijftillen van veenmossen. De
meest kansrijke plekken voor veen
vorming liggen in de Ospelse Peel
nog op de flanken van de dekzand
ruggen. Vrijwel alle groeiplaatsen
van karakteristieke hoogveenplan
ten zoals Kleine veenbes, Lavendel
hei, Kleine en Ronde zonnedauw
en Witte snavelbies liggen op der
gelijke locaties. De beste plekken
voor hoogveengroei heeft de lang

Veenmos en Kleine zonnedauw (foto: Marianne Vos)

gerekte dekzandrug, waarop zowel
de bekende wandelroutes met de
knuppelbruggen als het Meer
baansblaak met zijn kienhout en
broedende Kokmeeuwen zich be
vinden.
In de Groote Peel is van oudsher
een kolonie Kokmeeuwen gevestigd
met een omvang van enkele hon
derden exemplaren. De veenplassen
herbergen tientallen paren Dodaars
en Geoorde fuut. Deze viseters pro
fiteren van de grote populatie Ame
rikaanse hondsvis (een soort uit
Noord-Amerika) die zich prima
handhaaft in zuur water.
Het moerasgebied is verder zeer
rijk aan eenden, waaronder Krak
eend, Slobeend, Kuifeend en Tafel
eend. Van groot belang is de
Groote Peel als broedgebied voor
de Blauwborst en zeldzame soorten
als Roerdomp en Bruine kieken
dief.
In de trekperioden pleisteren er
Kraanvogels en in de winterperiode
verblijven er grote aantallen gan
zen, vooral Kolganzen en Toendra
rietganzen. Herpetologisch is de
Groote Peel van betekenis voor
Gladde slang en Heikikker.
 

De Groote Peel (foto: Jan Hermans)
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zijn voor insecten. Aan deze bloe
men komen in augustus-oktober
kleine, vlezige en bruine steen
vruchten, die fel rood kunnen wor
den. Het meest opvallend zijn dan
de bloemstelen die gaan verdikken
en worden gegeten. Deze smaken
naar rozijnen.
 
Toepassing
Hoewel ik deze boom nog nergens
heb gezien als straatboom zou het
gezien zijn takkenstructuur, de klei
ne tot middelgrote en opgaande
takken, geschikt als straatboom
kunnen zijn. Zolang niet meerdere
ervaringen bekend zijn kunnen we
hem alvast meer gaan toepassen in
parken, waar hij een mooie aanvul
ling op het sortiment kan beteke
nen. Men dient goed op te letten
met de standplaats door een zonni
ge en warme standplaats uit te kie
zen; vooral in de beginjaren is hij
maar matig winterhard tot -15°
(-25°C) en ook bij een late lente
nachtvorst kunnen de jonge scheut
toppen soms beschadigd raken. Hij
heeft een voorkeur voor gedrai
neerde, matig vochtige zand- en
zandleemgronden met een pH van
lichtzuur tot licht alkalisch. De
plant kan worden vermeerderd
door stekken in de late zomer en
door wortelstekken. Daar deze
plant nog niet veel wordt toegepast
is er nog niet veel bekend over
eventuele cultivars.
 
Bevruchting
Hoovenia bloeit in de zomermaan
den met geelgroene bloemen die
tweeslachtig zijn. Dat wil zeggen
dat een bloem zowel meeldraden
als stampers bevat. Groot voordeel
is dat deze elkaar kunnen bevruch
ten zeker omdat deze boom zeker

door John Hannen
 
Geschiedenis
De Japanse krentenboom komt
oorspronkelijk uit China en is sinds
1812 verspreid over Oost-Azië tot
in West-China. Hoovenia treft men
zelfs in de Himalaya tot op 2000
meter hoogte aan waar hij bij voor
keur groeit op een zonnige plaats in
vochtige zand- of leemgronden.
Hier wordt hij geteeld in plantages
vanwege zijn gebruik als voedings
supplement en in de traditionele ge
neeskunde. In Engeland werd de
plant ingevoerd vanwege zijn sier
waarde maar ook op plaatsen ter
verbetering van bossystemen.
Hoovenia trekt vele soorten vogels
en zoogdieren aan, die zich voeden
met de zaden en vruchten en hier
door de diversiteit van de fauna
verhoogt. Deze processen helpen
bij het verbeteren van de bodem
vruchtbaarheid door middel van
humificatie.
 
Naamgeving
David Hoven een raadslid uit Am
sterdam, 1724-1787, financierde de
botanische expeditie van Thunberg.
Deze Carl Peter Thunberg,
1743-1828, was een Zweedse na
tuuronderzoeker. Als student van
Carolus Linnaeus en ging hij met
de Vereenigde Oostindische Com
pagnie (VOC) naar Japan om als
arts te dienen en plantensoorten te
verzamelen. Wellicht uit piëteit aan
zijn Nederlandse geldschieter,
David Hoven, heeft hij deze boom
Hoovenia genoemd bij zijn be
schrijving. De soortnaam dulcis
staat in het Latijn voor liefelijk,
zoet, zacht; verwijzend naar de zoet
smakende vruchten. De Japanse
krentenboom komt uit de orde der

Bomen over bomen deel 23

Japanse krentenboom of Hoovenia dulcis

Rosales en de familie der Rhamna
ceae (Wegedoornfamilie).
Behalve van Japanse krentenboom
spreekt men hier ook van de Japan
se rozijnenboom of Oosterse raisin.
Hierbij hebben onze oosterburen
het over Japanischer Rosinen
baum, Japanisches Mahagoni of
Quaffbirne. De Fransen noemen
hem Hovenia à fruits doux en de
Engelsen: Raisin Tree, Japanese-
raisin tree, Chinese raisin tree. In
het Chinees is hij bekend als Chih-
chu (         ). Oude (niet meer ge
bruikte) namen zijn nog: Hovenia
inequalis en Hovenia acerba.
 
Beschrijving
Hoovenia dulcis is een vrij recht
groeiende bladverliezende loof
boom met een ovaal tot piramidale
(vrij open) kroon, die onder gunsti
ge omstandigheden hier zo’n tien
meter hoog kan worden. Opvallend
zijn de lange (tot 6 cm) bladstelen
onder de hartvormige bladvoet.
Verder zijn de bladeren ovaal tot
breed langwerpig, 7-17 x 4-11 cm,
met een kort toegespitste top. Ze
voelen papierachtig aan, zijn glim
mend donkergroen, komen met
drie nerven uit de voet en zijn aan
de rand grof getand. Voordat de
bladeren in de herfst vallen ver
kleuren ze iets gelig. De twijgen zijn
bruin tot zwart-paars met onopval
lende lenticellen en de schors is
lichtgrijs met diepe groeven die
later bruiner worden. In mei-juni
verschijnen de geelgroene twee
slachtige bloemen. Deze eindstan
dige bloemtrossen, met de nadruk
op de trossen met de bloemsteeltjes
die later veranderen in vruchtsteel
tjes, kunnen gegeten worden. De
geelgroene en geurende bloemtros
sen schijnen heel aantrekkelijk te
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nu hier nog niet veel wordt ge
bruikt. De trosjes met vuilwitte
bloemen ruiken heerlijk en trekken
de nodige insecten aan. Doch zoals
aangegeven levert zelfbestuiving al
veel vruchten. Na de bestuiving in
deze tweeslachtige bloemen zwellen
behalve de vruchten ook de bloem
stelen op. De steenvruchten ver
schijnen aan het einde van de (eet
bare) stelen die men schijnvruchten
noemt. Beide kunnen geoogst wor
den en zijn zowel rauw als gekookt
erg lekker. Uit de steenvruchten

vruchten worden ze vlezig en sma
ken naar rozijnen of naar zoete
peren. Ze worden dan gebruikt bij
gebak maar ook gekonfijt en vers
gegeten. De smaak van de vlezige
stelen is als een combinatie van ro
zijnen, kruidnagel, kaneel en sui
ker. De steeltjes bevatten hoge sui
kergehaltes. Deze schijnvruchten
lijken veel op kippenpoten of zelfs
op koraal vandaar dat soms ook
sprake is van: "Whitehead" hout en
"Black Coral".
De bladeren van Hoovenia dulcis

komen drie zaden die diep bruin of
zwart-paars zijn met diameter van
5-5,5 mm.
 
Geneeskracht en gebruik
Als eerder aangegeven, is deze
boom zo merkwaardig vanwege de
zoete opgezwollen bloemstelen
(schijnvruchten) die vanaf de late
herfst voldoende rijp zijn om te
worden gegeten. Deze bloemstelen
zijn circa 1,5-3 cm lang en hebben
een roodbruine kleur.
Tijdens de rijping van de kleine

1

3 4

2

Hoovenia dulcis: 1. de habitus van de boom; 2 de bladeren; 3. de bloei;
4. de vruchten en de schijnvruchten. (foto’s: P. Theunissen)
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bevatten ook veel zoetheidrem
mers. In Oost-Azië, is Hoovenia
dulcis lang in gebruik geweest in de
traditionele kruidengeneeskunde
voor de behandeling van leverziek
ten en zelfs voor ontgifting na een
alcoholische vergiftiging. De zaden
zijn te gebruiken bij de behandeling
van een overdosis aan alcohol en
ter voorkoming van een kater. Ge
bruik van deze zaden zorgt zelfs na
verloop van tijd dat mensen steeds
minder verlangen naar alcohol. In
de oude traditionele Chinese ge
neeskunde, worden de vruchten en
steel ook gebruikt om parasitaire
infecties te behandelen en om
koorts te weren. De vruchten wer
ken licht laxerend en worden ge
bruikt bij problemen met de nieren.
In het Compendium van Materia
Medica wordt naast het ontgiften
van alcohol ook gesproken over het
neutraliseren van drugs en heeft het
gunstige resultaten bij het herstel
len van leverziekten. Uit klinische
onderzoeken blijkt echter dat
Hoovenia dulcis afkomstig uit
Korea tweemaal zoveel effect heeft
als Hoovenia dulcis uit het westen.
Hierdoor is het ingevoerde fruit af
komstig uit Zuid-Korea het meest
nuttig en effectief. Een extract van
de zaden, tak en jonge bladeren
kunnen worden gebruikt als ver

vanging voor honing. Er wordt ook
snoep van gemaakt en ze worden
gebruikt om vruchtenwijn te aro
matiseren. De schors van de stam
wordt gebruikt als een natuurlijk
geneesmiddel bij rectale ziekten.
Het hout is zeer hard, zwaar en
heeft een fijne structuur. Het is uit
stekend te gebruiken voor het
maken van meubels en in de bouw
 
Ziekten en plagen
De Japanse krentenboom is weinig
vatbaar voor schimmels doch men
moet wel oppassen voor aantasting
door insecten. Op jonge leeftijd
dient men ook uit te kijken met
vorst; het beste is om hem op een
beschutte plaats te planten. Na en
kele jaren is dit gevaar geweken en
is hij prima winterhard en heeft dan
weinig of geen probleem in ons kli
maat. De winterhardheid van oude
re planten is zelfs zone 6: tot -25ºC
en voor jongere planten zone 7a:
tot -15ºC.
De plant gedijt op een zure tot licht
kalkhoudende grond en houdt van
een zonnige standplaats die toch
matig vochtig blijft. Een lichte tot
matige bemesting in de lente ver
dient aanbeveling. De Japanse
krentenboom hoeft men weinig te
snoeien, waarbij dorre en te laag
hangende takken verwijderd kun

nen worden. De boom heeft de nei
ging om zichzelf te snoeien door
het laten vallen van de onderste
takken. Ziekten of plagen komen
nauwelijks voor.
 
Afsluiting
“Kom eens gauw John om lekkere
steeltjes te proeven”, roept Pierre
Theunissen. Enigszins verbaasd
doch snel sta ik bij de grote boom,
waar Pierre staat en zie trossen met
groene vruchten en hieronder opge
zwollen bloemsteeltjes. Een beetje
wantrouwend laat ik de vrucht
voor wat het is en begin op het
steeltje te kauwen en waarachtig
het smaakt ook nog. Die ervaring
kunt u ook in uw tuin beleven of
laten beleven bij aanplant van deze
boom waar u wel een flink plekje
voor mag reserveren. In de beginja
ren voor wat beschutting zorgen is
van belang. U krijgt dan een mooie
rechte boom met flinke mooi glim
mende bladeren, die niet echt op
vallend bloeit maar zeer merkwaar
dige (schijn) vruchten krijgt. Dit fa
milielid van de Wegedoornfamilie
is geen moeilijke plant om te hou
den en zorgt voor een extra
(smaak-) dimensie in uw tuin.
 
 

Drie definities van mimicry
door Marianne Vos
 
De term mimicry betekent naboot
sen (to mimic) en werd bedacht
door de Engelse entomoloog Henry
Bates, die van 1848 tot 1859 in het
Braziliaanse Amazonegebied ver
bleef. Hij ontdekte dat sommige
ongevaarlijke insecten opvallend
veel gelijkenis vertonen met soorten
die voorzien zijn van een angel of
een andere verdedigingsvorm. De
term wordt vaak in verband ge
bracht met zweefvliegen; ze profite
ren van de beschermende functie
van mimicry, omdat ze bij vluchtige

beschouwing op wespen of bijen lij
ken.
De Duitse bioloog Fritz Müller
vestigde zich in 1852 definitief in
het zuidoosten van Brazilië. Hij
kwam tot de conclusie dat ook be
paalde kleuren, in combinatie met
de tekening, deel uitmaken van het
afweersysteem van insecten. Tot de
signaalkleuren behoren geel, wit,
zwart en rood. Vogels associëren
het totaalbeeld van kleuren en
streep- of stippenpatronen met gif
tigheid en andere onprettige eigen

schappen en negeren alle insecten
met deze kenmerken. Dit komt
beide partijen ten goede. Juvenielen
hoeven niet de vervelende ervaring
van een wespensteek te ondergaan,
of de vieze smaak van een lieve
heersbeestje en van de betreffende
insecten blijven meer individuen in
leven.
Het Amerikaanse echtpaar George
en Elizabeth Peckham, beiden
onder meer entomoloog, etholoog
en arachnoloog, kwam in 1889 tot
de bevinding dat er nog een andere
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Grote fopwesp - Chrysotoxum cautum (foto: Marianne Vos)

vorm van mimicry bestaat. Ze
noemden het agressieve mimicry,
omdat slechts een van de partijen er
voordeel van heeft. Ze dient niet ter
bescherming, maar om aan te lok
ken, waarbij een plant of dier ge
bruik maakt van kenmerken van
een andere soort. Het echtpaar be
studeerde en beschreef als eerste het
agressieve mimicrygedrag van som
mige keversoorten, die bekend
staan als vuurvliegjes. Vrouwtjes
van het genus Photuris imiteren de
lichtsignalen van vrouwtjes Photi
nus. Mannetjes Photinus die toena
dering zoeken worden verslonden.
In de plantenwereld zijn het onder
meer orchideeën die gebruik maken
van agressieve mimicry. Veel orchi
deeën dragen bloemen die lijken op
paringswillige vrouwelijke wespen
of bijen en enkele soorten produce
ren zelfs de bijpassende lokstoffen.
Mannelijke wespen of bijen trach
ten verwoed te copuleren en krijgen
als dank voor de inspanningen een
stuifmeelklompje op hun kop of
lijfje geplakt.     

Hommelzweefvlieg - Volucella bombylans (foto: Marianne Vos)
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De wonderlijke wereld van de paddenstoelen
door Maria Buurman-Beelen
 
Na met veel plezier deel te hebben
genomen aan een plantencursus en
meerdere malen aan de winterse
bomencursus, nu een geheel nieuwe
wereld: de paddenstoelencursus.
Zoals de vooraankondiging in Ob
servatie laat weten, gaan we dan
kennismaken met het rijk der
schimmels. Het schimmelrijk is
enorm groot en gevarieerd.
Denk eens aan Alexander Fleming
die in 1928 penicilline ontdekte tij
dens een onderzoek naar stafylo
kokken. Op een van zijn voedings
bodems trof hij deze schimmel aan
en ontdekte dat in de  omgeving
van deze  schimmel alle bacteriën
verdwenen waren. Ons eerste echte
antibiotica was een feit! Dan de
schimmel Botrytis cinerea of edel
rot; deze verhoogt de suikerconcen
tratie in druiven, waardoor de
smaak van wijn wordt verbeterd. In
de wijnkelder geeft een zwarte
schimmel, Cladosporium cellare,
op muren en plafonds de finishing
touch aan het rijpingsproces.
 
Bij Landschapsvereniging “De
Kringloop” hebben we het hier ui
teraard niet over, maar over de fas
cinerende wereld van de padden
stoelen, in de herfst hét symbool in
het bos.
We beginnen met 24 enthousiaste
liefhebbers op 9 oktober met een
informatieve theorie-avond, gege
ven door de altijd bevlogen Jan
Hermans. Indeling van de padden
stoel op basis van vorm, zoals bole
ten, stekelzwam, plaatjeszwam, be
kerzwam, buikzwam enzovoort,
leren we kennen. Daarnaast ook
herkenning op basis van groei
plaats. Ze leven van de afbraak van
dood (sapotroof) of levend (bio
troof), dus organisch materiaal.
Paddenstoelen zijn de vruchtlicha
men van schimmels die een heel
web van draden, mycelium ge
naamd, vormen in de bodem. Ter
verduidelijking: een appel is het

vruchtlichaam van een boom zoals
de paddenstoel dat is van het myce
lium. Hij heeft voor zijn voortplan
ting geen zaad maar sporen en de
paddenstoel heeft als functie om de
sporen zo efficiënt mogelijk te ver
spreiden. Eén spore van de padden
stoel is altijd één cel, in vergelijking
met zaad wat altijd uit meer cellen
bestaat. De paddenstoel is geen
plant, want planten hebben blade
ren, stengels en wortels, en kunnen
via hun blad zonlicht omzetten in
voedsel. Een paddenstoel heeft
géén chlorofyl (bladgroen) en is
niet afhankelijk van zonlicht.
Na de pauze kijken we met en zon
der loep naar de verzamelde pad
denstoelen: vorm, kleur, geur en
smaak (peperig, bitter…)  het lijkt
wel of we weer op de wijncursus
zitten. Een openbaring. Er zijn cur
sisten, zoals wij, die voor het eerst
deelnemen, maar er zitten ook
doorgewinterde kenners bij. Dat
gaat heel goed samen, je leert im
mers van elkaar.
 
De weergoden zijn ons de drie
praktijkdagen goed gezind en ge
wapend met loep, spiegeltje en de
terminatieboek gaan we achtereen
volgens op pad naar de Busjop,
Vlodrop Station en naar de Doort.
Steeds onder leiding van Jan Her
mans, John Hannen en Jo van Pol.
De meer ervaringsdeskundige cur
sisten struinen onder de bomen en
langs de beek, ze weten beter waar
ze iets bijzonders kunnen aantref
fen, zodat we daar allemaal van
kunnen genieten. Het is net een
uitje met struinende kinderen onder
elkaar, leerzaam maar ook erg ge
zellig. Het is een kunst om over te
brengen aan de ander wat je nou
ziet, of hoort te zien, en ook wat je
ruikt of proeft. We hebben wel eer
der naar paddenstoelen gekeken,
maar nu gaat deze wereld pas echt
voor ons open. Vele verrassingen
kruisen ons pad. Zoals meteen bij

de eerste wandeling de stinkzwam
in het stadium van het prachtig uit
ziende duivelsei of heksenei. Je
kunt de holle stengel bijna zien
groeien, zo snel gaat dat. We heb
ben hem bewonderd aan het begin
van de wandeling en op het eind,
drie uur later. De stengel had zich
al bijna volledig ontplooid. Er
komt later een stroperig olijfgroen
penetrant stinkend goedje op waar
vliegen gek op zijn. Binnen enkele
uren likken ze het helemaal weg en
zo heeft de paddenstoel zijn sporen
verspreid, dus zijn voortplanting
veilig gesteld. Een onwezenlijk
beeld, je kan er naar blijven kijken.
Het is de verrassing van deze dag.
Bij de les vanuit Vlodrop Station
hebben we gezamenlijk geluncht in
de prachtig gelegen Dalheimer
Mühle op Duits grondgebied. Zelfs
aan tafel, tijdens de erwtensoep,
werden nog meegebrachte twijfel
gevallen gedetermineerd.
De paddenstoelenwereld is altijd
omzoomd door geheimzinnigheid
en sprookjes. Denk maar aan de
benaming van soorten zoals het el
fenbankje, heksenboleet, Grote
stinkzwam, aardster, enzovoort. Of
de paddenstoelen die in een cirkel
staan met de naam heksenkring.
Dan is er ook nog de inktvlekken
ziekte op het blad van de esdoorn,
deze zwarte vlekken zijn de sporen
van de schimmel, een parasiet. Er is
een verhaal dat zegt dat de kabou
ters hier ’s nachts hun inktpot le
gen! En dan natuurlijk de meest tot
de verbeelding sprekende en meest
voorkomende paddenstoel in kin
derboeken en sprookjes, menige
kabouter woont immers het liefst
op of in deze paddenstoel: de Vlie
genzwam. Een prachtige rode pad
denstoel met witte stippen, die tot
wel 20 cm doorsnee groot kan wor
den. Een mysterieuze soort met
ook nog hallucinogene eigenschap
pen in de hoed bij consumptie.
We zagen de Gele nestzwam voor
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het eerst. Een kleine soort die op
het eerste oog niet zoveel voorstelt,
maar kijk je met de loep, dan is er
warempel een heus vogelnest met
‘eitjes’ erin zichtbaar. Deze ‘eitjes’
bevatten sporenpakketjes die door
bijvoorbeeld een regendruppel uit
het nest geslingerd worden en zo de
voortplanting regelen.
De aardappelbovist, een buik
zwam, die geheel gevuld is met een
purperzwarte sporenmassa. Met
een zacht tikje ertegen of bij de val
van een regendruppel zie je wolkjes

sporen opstijgen. Geweldig die na
tuur! Er wordt op de grond gelegen
om maar niets te missen of om de
mooiste foto te maken. Jan geeft
het goede voorbeeld.
We zouden hele pagina’s kunnen
volschrijven over deze cursus. Pad
denstoelen die groeien op de kegel
van een naaldboom zoals bij de
Douglasspar, of Sparrenstinktaai
ling die groeit op de kale tak in de
boom. Dus niet alleen naar de
grond turen maar ook omhoog kij
ken! Collybia, Kastanjeboleet,

krulzoom, mycena, russula,
Parelamaniet, gordijnzwam, melk
zwam, enzovoort. Zoveel soorten
en dan ook nog de onderlinge fami
lies en geslachten met vaak on
waarschijnlijke kleuren.
Bedankt Jan, John, Jo maar ook
medecursisten voor de geweldige
cursus, de wondere wereld van de
paddenstoelen. Volgend jaar weer!
   

    Boompuist (foto: E. Henrichs)

Gekraagde aardster (foto: T. Bakker)

Dennenvlamhoed (foto: T. Bakker)

Zoek op... (foto: A. Homburg)

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Leudal Dal. Mühle Doort
Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla X
Amethistzwam Laccaria amethystina X X
Asgrauwe koraalzwam Clavulina cinerea X
Berijpte russula Russula parazurea  X
Berkenzwam Piptoporus betulinus X X
Beukenmelkzwam Lactarius fluens X
Biefstukzwam Fistulina hepatica X
Bittere kaaszwam Postia stiptica X
Blauwe kaaszwam Postia caesia X
Boompuist Postia ptychogaster X X
Botercollybia Rhodocollybia butyracea X X X
Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla X
Bruine bekerzwam Peziza badia X
Bruine bundelridderzwam Lyophyllum decastes X
Bruine satijnzwam Entoloma sericeum X
Bundelfranjehoed Psathyrella multipedata X
Bundelinktzwam Coprinellus hiascens X
Dennenkegelzwam Strobilurus sl X
Dennenmoorder Heterobasidion annosum X X
Dennenmycna Mycena metata X
Dennenvlamhoed Gymnopilus penetrans X X
Dennenzwavelkop Hypholoma capnoides X
Donker hazenoor Otidea bufonia X
Doolhofzwam Daedalea quercina X X
Draadknotszwam Macrotyphula juncea X X
Echt judasoor Auricularia auricula-judae X
Echte honingzwam Armillaria mellea X
Echte tonderzwam Fomes fomentarius X X
Elfenschermpje Mycena pura X X
Fluweelelfenbankje Trametes pubescens X X
Fopzwam Laccaria laccata X
Geel hoorntje Calocera cornea X X
Geel houtvlieskelkje Hymenoscyphus calyculus X
Geel nestzwammetje Laccaria proxima X
Geelbruine spleetvezelkop sl Inocybe rimosa sl X
Geelgerand  elfenbankje Antrodiella serpula X
Geelwitte russula Russula ochroleuca X X
Gekraagde aardster Geastrum triplex X
Gekroesde fopzwam Laccaria tortilis X
Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum X X X
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Graskleefsteelmycena (foto: H. Dijks)

Kleverig koraalzwammetje
(foto: H. Dijks)

    Koeienboleet (foto: E. Henrichs)

Kogelhoutskoolzwam (foto: H. Dijks)

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Leudal Dal. Mühle Doort
Gele knolamaniet Amanita citrina X X
Gele knolamaniet var. Alba Amanita citrina var. alba X
Gele korstzwam Stereum hirsutum X X X
Gesteelde lakzwam Ganoderma lucidum X
Geweizwam Xylaria hypoxylon X X X
Gewone anijschampion Agaricus arvensis X
Gewone fopzwam Laccaria laccata X X
Gewone glimmerinktzam Coprinellus micaceus X
Gewone hertenzwam Pluteus cervinus X X
Gewone krulzoom Paxillus involutus X X X
Gewone oesterzwam Pleurotus ostreatus X
Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare X X X
Gewoon eekhoorntjesbrood Boletus edulis X
Gewoon elfenbankje Trametes versicolor X X X
Gewoon fluweelpootje Flammulina velutipes X
Gewoon meniezwam Nectria cinnabarina X
Graskleefsteelmycena Mycena epipterygia X X
Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta X
Grijze veldridderzwam Melanoleuca exscissa X
Grofplaatrussula Russula nigricans X
Grote bostrechterzwam Clitocybe phyllophila X
Grote oranje bekerzwam Nectria cinnabarina X
Grote parasolzwam Macrolepiota procera X
Grote trechterzwam Clitocybe geotropa X
Helmmycena Mycena galericulata X X X
Hoekig schorsschijfje Diatrype disciformis X
Houtknoopje Cudoniella acicularis X
Kaneelkleurige gordijnzwam Cortinarius cinnamomeus X
Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus X X X
Kastanjeboleet Xerocomus badius X X
Kleine aardappelbovist Scleroderma areolatum X
Kleine bostrechterzwam Clitocybe candicans X
Kleverig  koraalzwammetje Calocera viscosa X
Knolparasolzwam Chlorophyllum rhacodes X
Knotsvoettrechterzwam Clitocybe clavipes X
Koeienboleet Suillus bovinus X
Kogelhoutskoolzwam Daldinia concentrica X
Koningsmantel Tricholomopsis rutilans X
Kostgangerboleet Pseudoboletus parasiticus X
Levermelkzwam Lactarius hepaticus X
Lila gordijnzwam Cortinarius alboviolaceus X
Lila satijnvezelkop Inocybe lilacina X
Melksteelmycena Mycena galopus X
Meniezwammetje Nectria cinnabarina sl X
Muizenstaartzwam Baeospora myosura X
Nevelzwam Clitocybe nebularis X X X
Oorzwammetje Crepidotus spec. X
Oranje aderzwam Phlebia radiata X X
Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus X
Oranje geel trechtertje Rickenella fibula X
Oranjebruine korrelhoed Cystoderma jasonis X
Paardenhaartaailing Gymnopus androsaceus X
Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides X X
Paarse schijnridderzwam Lepista nuda X X X
Pagemantel Cortinarius semisanguineus X
Parelamaniet Amanita rubescens X X
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Peervormige stuifzwam en
Kale inktzwam (foto: E. Henrichs)
 

Sombere honingzwam (foto: H. Dijks)

Stekeltrilzwam (foto: T. Bakker)

Vermiljoenhoutzwam (foto: T. Bakker)

Vliegenzwam (foto: T. Bakker)

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Leudal Dal. Mühle Doort
Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum X
Peervormige stuifzwam Lycoperdon pyriforme X
Peksteel Polyporus badius X
Peperboleet Chalciporus piperatus X
Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense X X X
Plooivlieswaaiertje Plicaturopsis crispa X X X
Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis X
Porseleinzwam Oudemansiella mucida X
Purperrode russula Russula queletii ? X
Regenboogrussula Russula cyanoxantha X X
Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus X
Rimpelige  koraalzwam Clavulina rugosa X
Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme X
Roestvlekkenzwam Rhodocollybia maculata X X
Roodbruine schijnridderzwam Lepista flaccida X X
Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva X
Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola X
Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa X
Russula  Russula spec. X
Scherpe schelpzwam Panellus stipticus X X
Schubbige boschampion Agaricus silvaticus X X
Schubbige bundelzwam Pholiota lucifera X
Schubbige fopzwam Laccaria proxima X
Slijmerige blekerik Pholiota lenta X
Sneeuwwitte  mycena Hemimycena spec. X
Sombere honingzwam Armillaria ostoyae X X X
Sparrenkegelzwam Strobilurus esculentus X X
Sparrenstinktaailing Gymnopus perforans X
Spekzwoerdzwam Phlebia tremellosa X
Spoelvoetcollybia Gymnopus fusipes X
Stekeltrilzwam Pseudohydnum gelatinosum X
Stinkparasolzwam Lepiota cristata X
Stinkzwam Phallus impudicus X
Stinkzwam ei Phallus impudicus X
Stobbezwammetje Kuehneromyces mutabilis X X
Tweekleurige vaalhoed Hebeloma mesophaeum X X
Vaalblauwe kaaszwam Postia subcaesia X
Valse hanekam Hygrophoropsis aurantiaca X
Vergroeide kogelzwam Annulohypoxylon multiforme X
Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabarinus X
Vezelkop sl Inocybe spec. X
Vliegenzwam Amanita muscaria X
Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum X X
Waaiertje Schizophyllum commune X X
Watermelkzwam Lactarius serifluus X X
Week oorzwammetje Crepidotus mollis X X
Wit oorzwammetje Crepidotus variabilis X
Witte bultzwam Trametes gibbosa X
Witte kluifzwam Helvella crispa X
Witte satijnvezelkop Inocybe geophylla X X
Zwameter sl Hypomyces sl X
Zwarte knoopzwam Bulgaria inquinans X X
Zwartgroene melkzwam Lactarius necator X
Zwartwordende stuifzwam Lycoperdon nigrescens X X
Zwerminktzwam Coprinellus disseminatus X
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door Lothar Rutten
 
Op een mistige, maar qua tempera
tuur mooie zondagochtend in het
begin van november, stap ik om
7.30 uur het dorp uit. Over het
fietspad wandelend zie ik links eerst
het grasveld om de hut van de guld
(gilde), dan een bietenveld om aan
te komen bij de punt van het bos.
Daar staat een kleine eik met daar
naast een klein kaal struikje. Een
stuk achter de eik twee solo den
nen; hoge stam met daarbovenop
een plukje ‘haar’. Ik hoor een hoop
getjilp en gekwetter en zie een
Boomkruiper de eik beklimmen. Ik
sta stil en bekijk dit leuke tafereel.
Onderwijl wordt mijn aandacht ge
trokken door het hoge toontje van
deze vogel, maar bemerk ook dat

van heel veel plekken een nog
hoger geluid geproduceerd wordt.
In het zeer hoge, fijne en dunne ge
luid denk ik het Goudhaantje te
herkennen. Hoog en ver weg, bui
ten mijn blikveld… Ik kan het niet
laten, ik wil ze zo graag weer eens
zien. Ik pak mijn telefoon, open
deze en zoek de in de app het geluid
van deze kleine schoonheid. Ik leg
mijn tjilpende telefoon aan de rand
van waar het fietspad het bos ont
moet neer, en stap een meter of
acht verder. Daar, een beetje ‘ver
scholen’ achter een kale struik, kijk
ik wat er gaat gebeuren.

Na tien seconden komen er twee
vogeltjes aanvliegen en landen vijf
tig centimeter naast mijn gezicht in

Oog in oog met Goudhaantjes

de struik waar ik sta. Ik sta oog in
oog met twee prachtige Goudhaan
tjes! Mijn hart maakt een hupje en
wil een vreugdekreetje laten horen,
maar beheers me en geniet van de
schoonheid van dit koppeltje. Ter
wijl ik dat doe zie ik in mijn oog
hoek nog meer beweging. De twee
wijzen me de richting als ze opvlie
gen in de richting van de telefoon.
Ik volg ze met mijn ogen en zie tot
mijn grote verbazing negen Goud
haantjes in het struikje naast de eik
zitten……

De mist is nog lang niet opgetrok
ken, maar de zon schijnt in mijn
hart en in mijn hoofd.
Ochtendstond heeft Goud(haan
tjes) in de mond!  

Het goudhaantje (foto: Nicky Husbosch)
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Landschapsvereniging De Kringloop wil ook dit jaar een

aantal leden in het zonnetje zetten. 

Een dank-je-wel voor jullie trouw lidmaatschap.

We hopen dat jullie nog lang zullen genieten van onze

activiteiten.

het bestuur

Op vrijdag 26 februari 2016 houdt Landschapsvereniging de Kringloop voor haar leden de  jaarvergadering
over het verenigingsjaar 2015. Deze vindt plaats in de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36, te
Linne. De  jaarvergadering begint om 19.00 uur en duurt tot 19.45 uur.
 
Agenda:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter, Jan Hermans.
2. Jaarverslag 2015 door de secretaris, Ans Homburg.
3. Financieel verslag 2015 door de penningmeester, Lins Baars.
4. Verslag door de kascontrolecommissie Marjolein Voerman en Jan Vandewall. Aansluitend volgt de
    verkiezing van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie; Marjolein Voerman is statutair aftredend.
5. Bestuur/herverkiezing.
    Statutair aftredend zijn dit jaar Ans Homburg en Toos Bakker; beiden stellen zich voor een bestuursperiode
    beschikbaar; de vergadering wordt voorgesteld hen voor een nieuwe periode te herbenoemen.
6. Jaarprogramma 2016.
    Er volgt een toelichting op het jaarprogramma met  aansluitend een overzicht van het cursusaanbod.
7. Rondvraag.
8. Sluiting jaarvergadering.
 
Na de jaarvergadering vindt om 20.00 uur de lezing plaats door dhr. Henk Heijligers over beheerwerkzaamhe
den van het Limburgs Landschap. Zie het artikel op pagina 16.
 
Het bestuur

Jaarvergadering op vrijdag 26 februari

30 jaar lid:
Dhr. C.G. Beurskens, Linne

29 jaar lid:
Fam. Schuren-Janssen, Linne
Dhr. P. Schoenmakers, Linne
Mevr. J. Wind-de Looze, Herten

28 jaar lid:
Dhr. L.A. Boogaard, Linne
Mevr. E. Vinken-Evers, Maas

bracht
Mevr. M. Derkx-Timmermans,
Heel

27 jaar lid:
Dhr. C. Amendt, Linne
Dhr. L. Koster, Roermond
Dhr. H. Schuren, Linne
Dhr. M.M.G.M. Richter, Linne
Dhr. J.H. Knoben, Montfort
Dhr. C.R. de Visser, St. Odilien

berg
Mevr. L. Janssen-Hansen, Linne

26 jaar lid:
Fam. Naus, Linne;
Dhr. H. van Buggenum, Susteren
Mevr. L. Metsemakers-Heynen,
Linne

25 jaar lid:
Dhr. John Hannen, Herten

15



 
door Henk Heijligers
 

De natuurgebieden van Stichting
het Limburgs Landschap kennen
een grote natuurrijkdom. Door uit
gekiend beheer wordt gewerkt aan
een zo hoog mogelijke soortenrijk
dom. Die fraaie en beschermde na
tuurgebieden vormen voor ieder
een inspirerende rijkdom om
"groen" te genieten, tot rust te
komen of juist actief te ontspan
nen. Maar er is meer dan natuur al
leen.

Het belangrijkste doel van Stich
ting het Limburgs Landschap is het
veiligstellen van waardevolle land
schappen en natuurgebieden in
Limburg. Het Limburgs Land

den en waar mogelijk zelfs uit te
breiden.
Natuurgebieden zijn niet alleen
maar mooi, maar ze kunnen ook
een belangrijke maatschappelijke
rol vervullen. Een goed voorbeeld
daarvan is de natuurontwikkeling
van hoogwatergeulen en Maasui
terwaarden tot het inrichten van
het Weerterbos tot klimaatbos. Zo
houden we ook in de toekomst
droge voeten.
 
Maatwerk

De Limburgse natuur vraagt om
maatwerk en vakkundig beheer.
Tijdens de lezing zal het vlinderbe
heer in het Weerterbos de rode
draad van het verhaal vormen.

Om daarover mee te denken bent U
van harte welkom.
 

schap doet dat door gebieden aan
te kopen en aansluitend een goed
beheer te voeren. Over dat beheer
wordt de Stichting geadviseerd
door een Beheercommissie waarin
diverse deskundigen op het gebied
van natuur, soorten en landschap
zitting hebben. Sinds de oprichting
in 1931 is ruim 8400 ha natuur in
bescherming genomen, verdeeld
over bijna 80 natuurgebieden door
heel Limburg.
 
Onderhoud

Limburg is zonder twijfel een van
de mooiste provincies van Neder
land. De toeristische sector is eco
nomisch van groot belang. Het lijkt
dan ook meer dan logisch dat we
ons landschap koesteren en goed
onderhouden. Door beheer probe
ren we de soortenrijkdom te behou

Kleine ijsvogelvlinder (foto: Henk Heijligers)

Natuur als maatwerk
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Weerterbos (foto: Jan Hermans)

Sinds 2005 heeft “Landschapsvere
niging De Kringloop” een eigen
website. Deze wordt zo goed moge
lijk up-to-date gehouden met infor
matie over komende excursies, cur
sussen, algemene informatie, maar
ook met artikeltjes en foto’s van
onze leden.
De website was in technisch opzicht
verouderd en ook de lay-out had

een nieuw likje verf nodig. Wij
moeten ook met de tijd mee.
In 2005 maakte men slechts ge
bruik van pc’s en laptops, tegen
woordig gaat men ook met tablets
en smartphones het internet op. De
nieuwe website is dan ook zo ge
bouwd dat het formaat zich aan
past  aan het type apparaat (pc,
laptop, tablet, smartphone) dat

men gebruikt.
Wij zouden zeggen bekijk onze
website eens en laat ons horen wat
u er van vindt. Maar vergeet vooral
ook niet om uw bijdrage te leveren
om onze website actueel te houden.
Onze website:
www.dekringlooplinne.nl.
 
door Lei Hulsbosch

            Onze
        vernieuwde
           website
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Het bestuur

 
In de lezing: “Een (geologische)
kennismaking met Roemenië”, 
 wordt verslag gedaan van een geo
logische studiereis naar Roemenië.
Nadat de ligging van Roemenië is
besproken wordt eerst aandacht
besteed aan de theorie van de
plaattektoniek. Begrip daarvan is
noodzakelijk om de diverse geolo
gische waarnemingen in een lo
gisch, samenhangend kader te kun
nen plaatsen. Roemenië zou echter
te kort gedaan worden als we alleen
kijken naar de geologie. Ook de na

Op vrijdag 29 januari 2016 hebben
we de heer Ad Havermans bereid
gevonden om een lezing voor onze
vereniging te verzorgen over de ge
ologie van Roemenië.
De lezing wordt gehouden in de
centrale ruimte van Basisschool de
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
De lezing begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Roemenië kent markante geologische structuren.

Lezing door Ad Havermans

Een (geologische) kennismaking met Roemenië

tuur is prachtig en het land heeft
een rijke cultuur. De lezing kent
drie thema’s en wel betreffende na
tuur en cultuur van Roemenië en
een thema waarin bijzondere visue
le beelden worden gepresenteerd.
Dit is zo’n lezing die u niet mag
missen. Ad kan lastige onderwer
pen helder uitleggen en zal u weten
te boeien tot de laatste minuut.
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Jaarprogramma 2016

Vrijdag 29 januari - Geologische kennismaking met Roemenië door Ad Havermans, zie pag. 18

Vrijdag 26 februari - Jaarvergadering met aansluitend een lezing door Henk Heijligers, zie pag. 15 - 16

Vrijdag 25 maart - Lezing door de heer Patrick Palmen over vogels in Limburg en bijzondere waarnemingen.

Zondag 24 april - Ochtendexcursie naar de voorjaarsflora in De Doort.

Zondag 29 mei - Middagexcursie in het gebied van de Swalm.

Zaterdag 25 juni - Uitgebreide flora-excursie met gids Bart Reintjes naar Kaldenbroek. Alleen voor leden.

Zondag 17 juli - Ochtendexcursie naar de Luzenkamp op de Meinweg.

Zaterdag 24 september - Bezoek aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht met bezichtiging van de heem
tuin, de vlindercollectie en de geologische afdeling. In de namiddag bezoeken we het Stadspark. De gidsen voor
deze dag zijn de heren John Jagt, Jan Hermans, John Hannen en Pierre Theunissen. Alleen voor leden.

Zondag 30 oktober - Herfstexcursie naar Beijlshof.

Vrijdag 25 november - Lezing en film door Jean Claessens en Jacques Kleynen over orchideeën.

Vrijdag 16 december - Lezing door de heer Jan Hermans over libellen in India.

Maandag 26 december - Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Zie je 'm ook ? (foto: Ans Homburg) 19



Mest nader bekeken
Als je, gezeten op je knieën, een stevige mop rundermest tot in detail bekijkt, omdat er witte, gele of oranjerode
spikkeltjes op zitten, moet je toegeven; dit gaat ver, heel ver. Maar als je het niet kunt laten om een paar stukjes
gespikkelde mest mee te nemen, om thuis in het groentevak van de koelkast te bewaren, komt de vraag op; gaat
dit niet véél te ver? Welnee! Die spikkeltjes zijn immers minuscule, fascinerende zwammen? En op ontdekkings
tocht door het schimmelrijk zijn alle methodes geoorloofd.                                       Foto en tekst: Marianne Vos

Observatie van...

een Mestborstelbekertje - Cheilymenia stercorea
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